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1.1- ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Ofícios do Sr. i9-Seçretário ~a CâQulu. dos
Deputados
Comunicando a aprovação da seguinte matéria:

- Projetode Lei do Senado no 11(79 (n'2.632(80,
na Câmara do~ Deputados), que modifica a redação
do § 49 do art. _543 da Çonsolidação__4as Leis do .Trabalho.
·
Encaminhando â revisão do Senado autógrafos dos

seguintes proieto~:-"

-Projeto de Lei da Câmara n9 159/84 (nv
2.529 j76, na Casa de origem),_ que acrescenta dispositivos à Col].solidação das Leis do Trabalho,- aprovada

pelo Decr~to-tei n(5.452, de l'i' de maio de 1943.
-Projeto de Decreto LegislatiVo n!'i 18/84 {n9
50/84, na Cân)ara _dQs Deputad'?s), que aprova os
textos da Convenção n9 140 e da RCcomendação n9
148, referentes a licença remunerada para estudos,
adotadas na 59• Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho realizada em Genebra, em junho~ de 1974.
1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR PINTO '-'.Falecimento do
Almirante Adalberto de Barros Nunes e do Generalde-Exército Carlos Alberto Cabral Ribeiro.
SENADOR JOSE FRAGELLI- Falecimento do
General Carlos Alberto Cabral Ribeiro.
SENADOR HENRIQUE SANT!LLO -.Sucessão
presidencial.

13- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 10/81, (n9
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre aposentadoria, com proventoS integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n9 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veícu[os de comu~
nicação de massa (rádio, televisão, cinemá, jornaiS,
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipó -qe
publicação) aceitar a autorização ou a ve"ici.tlação de
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosim:a:gem ·e som -por profissionais e empresas brasileiras'. Votação adiada por falta de quorum.
-ProJeto de Lei da Câmara nl' 53(77 (n~' 227/75,
na Casa d_e origem), que dispõe sobre condi'i5es a obser~atna r_enovação de~contratos <fe àtletas profissionais, e dá outras providências. Votaçio adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Cãmara n'~ 65/79- (n'~
4.257 j77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de ifnóveis residenciais da Rede Ferroviãria
Fede(al a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 14/84 (n"'
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modificações na Consolidação das Leis do-Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5~452, de 19 de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulher trabalhadora que contrair n(lpcias. Votação
adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 181/84, solicitando nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o ProJeto de Lei_ do Senado_ n~' 139, de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, querevoga o Decreto-lei ~'1 1.541, de 14 de abril de 1977
(Lei das Sublegendas). Votação adiada por falta de
qUorum.
-Requerimento n9 188/84, solid~ando nos termos' do art. 371, c. do Regimento Interno, urgência

para o Projeto de Lei do Senado n9_ 140, cte 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera aredaçào do art. 250 e ~stabelece os arts. 252, 253 e 254
da Lei n'~ 4.737, de 15 de julho de 1965 --Código _
Eleitoral - revogando o Decreto-lei n9 1.538, de 14 _
de abril de 1977. Votação adiada por falta de quorum.
-Proje.to-·de -Lei da Câmara n'~ 79j79--(n9
1.5llf15! na Casa de origem), que- acrescenta parágrafo ao art. 5'~ da Lei n9 3.807, de 26 de- agoSto de
1960, qui dispõe sobre a Lei Orgâni_ca da Previdência
Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973. (Apreciação preliminar da juridicidªde). Votação adiada por falta de quorum.
.:_Projeto d~ Lei dÕ Senado n9 41/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que aci-escenta arti~
go ao Decreto~Jei fl9 594, de 27 de maio de 1969, que
institui a Loteda Esportiva Federal, e dá outras p'rovidências. Votação adiada por falta de quorum.
1.4- DISCURSO AP~S A ORDEM DO DIA

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - 2' ano
do desastre aéreo ocorrido na Bahia, que culminou
com a morte de vârio$ políticos baianos.
1.5- FALA DA PRESID6NCIA- Dia Nacional do Vereador.
1.6-COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
- TêrmiJ?Q do prazo para oferecimento de em_~n- _
das ao Projeto de Resol~ção n'~ 61 j84.
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DE COMISSÃO
3-MESA DIRETORA
4-í.IDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5- CQMPOSIÇÃO DAS COMISSOES .PERMANENTES
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Dirator-Geral do Senado Fadara!
lmpr~sso

sob a respo•sabilidado d" Moso do Senado Fodilral

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor Executivc
V!a sv...•rfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Semestre

Diretor lnduatrial

Ano

RUDY MAUREII

Exemplar AYillsao Cr$ 50,00
Tiragem• 2.200 oxomplaras

Diretor Admirtiltrativo

Ata (la

162~

Sessão Em 1" de outubro de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura_
Presidência do Sr. Henrique Santillo e Almir Pinto.

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

Eunice Michiles- Fábio Lucena -Gaivão Modesto
- Gabriel H~rmes - H~Jio Gueiros- Alexandre Costa
- José Sarney - Alberto Silva - João Lobo - Almir
Pinto - Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Marcçm- _
des Gadelha - M_a_rco _Maciel - Luiz Cavalcante Lourival Baptista_....:. P;ssos PÓrto - Ju_tahy Magalhães'
- Morvan Acayaba -:- Alfredo CamPos -:- Benedito
Ferreira ~Henrique Santillo - Mauro Borges- Gastão MUller -José Fragelli- Affonso Camargo- Carlos Chíarelli - Pedro Simon

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 159, DE 1984
- (n\~~~9j76, _n_a_ Casa de ~rigem)

Acrescenta dispositivo à Consolidaçio das Leis do
Trabalho, aProvada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19
de maio_ de 1943.

9

Congressp Naci_ona_l decret~: _
_
,
Art. {9 O art. 321 da ConSolidação das Leis do Tra-..
balho, aprovada pelo Decreto-lei n'il 5.4st, de 1"' de ,tnaio
de 194-3, passã a- vigorar acrescido do seguinte § 3~:

"Art: 322.

§·;; ~ ·-r~i~i~~a~·~ ~·e~í~d~,d~ feri~; ~;~;i~~~~d~

O sa. PRI::SIDENTE (Henrique Santillo)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senado-,
res. Havendo número regimental, declaro abet:ta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos noSsos trabalhos.
O Sr. I ~'-Secretário procederá à leitura do Expediente

fim de ano, o professor que, durante as mesmas, tenha ficado vinculado ao estabelecimento de ensino
nã_o poderá ter rescindido o seU _Contrãto de trabalho sem qUe lhe seja paga, pelo empregad_or, além
dos direitos assegurados nesta COnsolidação, importância equivalente à remuneração total auferida
no semestre anterior."

E- tido o seguinte

EXPEDIENTE

Art. 29
cação.
Art. 3~'

do Primelro-Settetário da Câmara dos Deputados

OFICIO

as disposições em contrário.

Aprovada pelo Decreto-lei n'l5,452, de 19 de maio
de)943

N~"

Do Sr. 11'-Secretárlo da CâmarA dos Deputados encaminhando à revlsio do Senado aut6grafos dos seguintes projetas:

Revogam~se

LEGISLAÇÃO C!TADA
CONSQL_JDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

OFICIO

773/84, de 28 de setembro-do corrente ano, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado nl' II,
de 1979 (nl' 2.63.2/80, na Cârriárã dos Deputados), de autoria do Senador Orestes QUércia, que modifica a re- _
dação do § 4~" do art. $43 da Consolidação _das Leis do
Trabalho.
__
(Projeto enviado à sanção em 28-9-84.)

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

~

••••••••••••••• !.' •.· •••••••••• ~ ••• ·.: ••• •.• .:.··. ~ ·:

TITULO III
Das Normas Especiais de
Tutela do Trabalho
CAPITULO I
Das Disposições Especiais sobre Duração
e Condiçtles do Trabalho
SEÇÃO Xll
Dos Professores

Art. 322. No perfodo de exames e no de férias, será
paga mensalmente· aos professores remuneração correspondente à quantia a eles assegurada, na conformidade
dos horários, durante o período de aulas.
§ 19 Não se exigirá dos professores, no período de
exames; a Prestição de mais de oito ho_tas de trabalho
diário, salvo mediante o pagamento complementar de
cada hora excedente pelo preço correspondente ao de
uma aula.
§ 29 No período de férias, não se poderá exigir dos
professores Outro ·serviço senão o relacionado com a reali,;ação _de exames.
(À Comissao de Legis/açdo Social.)

PROJETO DE DECilETO LEGISLATIVO N• 18, DE
1984

(N9 50/84, na_ Câmara dos Deputados)
Aprova os textos da Convençio n<;l 140 e da Reco~
mendação n9 148, referentes a "licença remunerada
para estudos", adotadas na 59• Sessiio da Conferência Internacional do Trabalho, da Organizaçilo Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em ju~ nho de 1974.
O Congresso Nac!o!_lal decre~:
Art. lq Ficam aprovados os textos da Convenção n9
14o·e·-da ReComendação fl9 148, referente"-· "licença remunerada para estudos", adotadas na 59a. S_essão da
Conferência Internacional do Trabalho, da OrganizaçãO
Intemacioilal do Trabalho, realizada em Genebra, em
Junho de 1974.
·
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N• 205, DE 1976
ExcelentíssimoS SenhOres Membros do Congresso N&._cioQa.l:
.
~
- De conformidade com o disposto no art. 19, §§ 501 e 69,
inciso b, da Constituição da Organização Internacional
do Tr~alho, tenho a honra de submeter à apreciação de
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Vossas Excelências, acompanhados de Exposição de
Motivos do Senhor Minístro de Estado das Relações Exteriores e de parecer do Ministério do Trabalho contráriO à sua--ratificação e adoção pelo Brasil, os textos da
Convenção n\' 140 e da Recomendação n"' 148, referentes
à "licença remunerada para estudos", adotadas na 59•
Sessão da Conferência Internicional do Trabalho.
Brasília, 3 de agosto de 1976. - Ernesto G_eisel.

EXPOSIÇÃO DE MOT!Y~QLDIE7~0AI/
ARC/188/105(014) DE 15 DE JULHO DE 1976,
DO MINIST~IlJO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES:

Ã Sua Excelência o Senhor

Ernesto Geisel,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência os textos da Convenção n9 140 e da Recomendação n~' 148, referentes a ...licença remunerada para Es~
tudos" adotadas pela Conferência InternaCional dei Tra~
balho, em sua 59' Sessão, realizada em Genebra, em ju~
nho de 1974.
2. Os -referidos textos foram estudados pelO órgão do
Poder ExecutivO compitente, no caso, d Mínistêrio do
TraOalho, cujo Consultor Jurídiç_o emitiu o Parecer nl' 136/74, pelo qual aponta que a licença remunerada para
estudQs é ainda objetiVo ideal, remotamente alcançável.
Recorda que os programas governamentais .de aperfeiçoamento operário contam com a c_olaboração de inúmeras empresas, que especializam o seu pessoal na medida de suas possibilidadeS e- converiiênciãs. A -educação
remunerada como programa genérico, Seria inaceitáVel,
pelo ônus que acarreta.
3. A conclusão reS:istrãda no aludido Parecer é de
que somente com o desenvolvimento amplo do País e o
fortalecimento da economia será possível pensar~se na
adoção, dentro de critérios nacionais, de riledida equiva-lente à proposta pelos instrumentos sob __ exame. Como
não existem possibilidades de se fixar a época em que poderíamos colocar em prática al&o equivalente, opina o
Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho contra a
ratificação da Conv-enção- nTf40 Pela não adoção da
Recomendação n9 148.
4. O parecer acima referido foi aprovãdo -pelO_S_enhor Ministro do Trabalho, conforme comunicã o Itã.maraty pelo Aviso n~' 249, de 19 de abril último.
5. Nos lermos do_artigo 19, parágfiãfos 5~> e6~>, inciso
b, da Constituição da Organização Irlternacfmlal do Trabalho, os Estados-membros se comprometem a submeter
as Convenções.e Recomendações adotadas nas Sessões
da Conferência- InternaciOiüil do Trabalho às autoridades competentes na matéria, com vistas a transformá-las
em lei, ou tomar outras providência-s.
6. Para dar cumprimento aos mencionados dispositivos da Constituição da OIT, permito-me sugerir o encaminhamento ao Congresso Nacional dos textos da Convenção n9 140 e da Recomentação n~' 148, acompanhados
de. "proposta no sentido de que não se lhes dê c.urso algum", pelos motivos expostos, conforme interp-retação
do artigo 19, exposta no "Memorandum sobre a obrigação de submeter os convênios e recomendações àS ã.utoridades competentes" (RIT, 1973).
7. Para esse fim, paSso às mãos de Vossa Excelência
projeto de Mensagem Presidencial e os textos dos dois
instrumentos da OIT, icompanhados de cópia--do Parecer nl' 1-36/74 (revisadO) _do Consultor Jurídico dO Ministério do Trabalho.
Aprovelto a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos de meu mais pro. fundo respeito.

e

CONFERENCIA INTERNACIONAL DO
TRABALHO
CONVENÇÃO No 140
Connnção Relativa à Licença~Educaçào
Remunerada
Adotada pela Conferência em sua
Qüinquagésima Nona Sessão
Genebra, 24 de junho de 1974
Convenção Relativa à Licença
· RemuD.ei'ada para: EStüdos
A Conferência Geia! da Organização Internacional do
-Trabalho.
Convocada em Genebra -pelo Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali
se reunido a 5 de junho de 1974, em sua qüinquagêsima
nona sessão:
Observando que o art. 26 da Declaração Universal dos
Direitos do Homem preconiza que toda pessoa tem direito à educação;
Observaiido além diss'o o disposto naS Recomendações Internacionais do Trabalho existentes a respeito
da formação profissional e da proteção dos representantes dos trabalhadores e relativas ao desligamento temporário dos trabalhado_res e à concessão de tempo livre
par~ lhes dar a possibilidade de participar de programas
de educação ou de formação;
Considerando que a necessidade de educação e de formação permanentes, correspondendo ao desenvolvimento científico e técnico e a evolução das relações econômic3.s e sociais, ixige Iiiedidi:i.s' adeqi.i3.das em matéria de licença para fins educativos e de formação para atender às
aspirações, necessidades e objetivos novos de ordem social, econômica, tecnológica e cultural;
Reconhecendo que a licença remunerada para estudos a
ser considerada como um dos meios que permitem aten~
der às necessidades reais de cada trabalhador na socieda~
de contemporânea;
Considerando que alicença remunerada para estudos ê:leveria ser concebida em função de uma política da educação e formação permanentes, a ser concretizada de
modo progressivo e eficiente; após ter decidido adotar
diversas propostas sobre a licença para estudos, questão
ciue constitui o quarto ponto da agenda da sessão; após
ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma
de uma Convenção internaciorial;
Adota, neste vígésimo quarto dia do mês de junho de mil
novecentos e seten_ta e quatro, a seguinte Convenção
·abaixo, que será denominada Convenção relativa à licença remunerada para estudos.

Artigo l
Na presente Convenção, a expressão. "licença remunerada para estudos" significa uma licença concedida a um
trabalhador para fins educativos por um determinado
per(odo, durante as horas_de trabalho, com o pagamento
de prestações financeiras adequadas.
Artigo 2

3495

função assim como a promoção e a segurança do emprego f~nte ao d~envolvimento científtco e técnico e -às
mudanças econômicas e estruturais;
b) a participação competente e ativa dOs trabalhadores e de seus representantes na vida da empresa e da comunidade;
c) a promoção humana, social e cultural dos trabalhadores;
d) de modo geral, a promoção de uma educação e
formação permanentes adequadas, auxiliando os trabalhadores a se adaptarem às exigênciãs de sua época.
Artigo 4
Essa política deverâ levar em conta o estado de desenvolvimento e das necessidades específicas do país e dos
diversos setores da atividade em coordenação com as
políticas gerais relativas ao emprego, à educação, à formação e à duração do trabalho e levar em consideração,
nos casos_ adequados, as variações sazonais da duração e
do volume de trabalho.
Artigo 5
A concessão da licença remunerada para estudos, serã
determinada pela legislação nacional, as convenções coletivas, as sentenças arbitrais, ou de qualquer outra maneira, de acordo com a prática nacional.
Artigo 6
As autoridades públicas, as organizações de empregadores e de t_rabalhadores, as entidades ou organismos
que ministram a educação e a formação devCrão ser associados, de ac9rdo com modalidades adequadas às condições e prátid. nacionais, à elaboração e aplicação da
politica que visla a promover a licença. remunerada para
estudo._
Artigo 7
O fiilanciãrilêllto das disposições relativaS à licenÇa remunerada para estudo deverâ ser assegurado de modo
regular, adequado e conforme a prática nacional.
Artigo 8
A licença remunerada para estudos não deverá serrecusada aos trabalhadores pbr motivo de raça, cor, sexo,
religiã~?. opinião, política, ascendência naCiOnal ou origem social.
Artigo 9

se necessário for, disposições especiais relativas à li~
cença remunerada para estudos deverão ser to~n_adas;
ã)- quando determinadas categoria-S de trab-alhadores
tiverein dificuldades em se beneficüii'im daS Cflsi)cis-ições
gerais, por exemplo os trabalh~dores das pequenas empresas~- os trabalhadores rurais ou outros que residem em
áreas isoladas, os trabalhadores lotados em trabalhos
feitos em equipe ou os trabalhadores com encargos de
familia;

Qualquer Membro deverâ formular e aplicar utna
politica que vise à promoção por métodos adaptados às
condições e usos nacionais e eventualmente por etapas,
da concessão da licença remunerada para estudos com os
fins de:
a) formação em todos os níveis;
b) educação geral, social ou cívica;
c) educação sindical.

b) quando categorias especiais de empresas, por
exemplo as pequenas empresas ou as empresas sazonais,
erico11trarem dificuldades para aplicar as disposições gerais, ficandO entendido que os trabalhadores ocupados
nessas empresas não serão excluídos do beneficio -da
lice~ça-educação renumerada para estudos.

Artigo 3

As condições exigidas -aos trabalhadoreS para que se
beneficiem da licença remunerada para estudo poderão
variar -Conforme a Jice·nça para estudo tenha.sido concédida para:
a) a formação, em qualquer nível;
b) a educação geral, saciai ou cívica;
c) a eduCação -sindical.

A politica mencionada -no Artigo anterior deverã ter
como finalidade contribuir, de acordo com as diferentes
modalidades nec~ssárias para:
a) a aquisição, o aperfeiçoamento e a adaptação das
qualificações riecessãrías ao exercício da pfofissão ou da -

Artigo 10
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Artigo 11

Artigo 18

O período de licença-educação remunerada deverá ser
assimilado a um perlodo de trabalho efetivo para determinar os direitos e beneficias sociais e- os outros direitos
decorrentes da relação de trabalho, conforme está previsto pela legislação nacional, às conVençõeS coletivas, às
sentenças arbitraiS-Ou qualquer outro método conforme
a prática nacionaL

1. Se a Conferência adotar uma nova CánvenÇão de
revisão tot~_ ou parcial da presente Convenção e, disposição em contrário da nova Convenção;
a) a ratificação por um Membro da nova Convenção,
recusará não obstante o disposto no art. 14 acima, irnpli·
cará de pleno direito, na denúncia imediata da presente
Convenção, desde que a nova Convenção tenha entrado
em vigor;

Artigo 12

b) a partir da data da entrada em 'vigor da convenção
revista, a presente Convenção deixaria de estar aberta à
ratificação ·doS -Membi-os.

As ratific.:ições lormâis da-- presente ConvençãO serão

comunicadas ao Diietor-Geral da- RepartiçãO- Intc!rnãciona! do TrabaHlO- e Por e-le-reSiscradasL
Artigo 13

A presente Convenção só vinculará os Membros
da Organização InternacioGal do -Trabalho, cujas Tatíficações tenham sido registradas pelo Diretor~Geral.
2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após
o regtstro das retificações de dots Membros pelo DiretorGeriil.
3. Posteriormente, esta COnvenção entrará em vigor,
para cada Membro, doze meses após o registro de suaratificãção. --_,__

2. A pf6senie Convenção continuará, em todo caso,
em vígot em sua forma e teor <iiuais para Membros
que _a tiverem ratificação e que não ratíficaram a Convenção revista.

·os

I.

Artigo 14

1. Todo Membro que tenha ratificil.do a presente
COnvençãO' poderá denunciá-la após a·expirãÇão de um
período de dez anos contados da entrada em vigor mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da-RepartiÇãO
Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denún~
cia só surtirá efeito um ano após o registro.
2. Todo Membro que tenha ratificãdo a presente
Convenção, e não -fizer uso da faculdade de denúncia
prevista pelo presente artigo dentro do prazo de um ano
após a expiração do período de dez anos previsto no parágrafo anterior, ficarâ Obrigado por novo período de
dez anos e posteriormente, poderá denunciar a presente
Convenção ao e-xpff"ar cada período de dez anos, nas
condições previstãs no presente Artigo.
Artigo 15
O Diretor~Geral da Repartição Internacional do
Trabalho notificará a todos os Membros da Organização
Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações e denúncias- que lhe sejam comunicadas pelos
Membros da Organização.
2. Ao notifiCar aos Membros da Organização o ie- _
gistro da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral Chamará a: atenção dos Membros
da Organização para a entrada em vigor da presente
Convenção.
I.

Artigo 16
O Diretor-Geral da R6pãrtiçã0 Inieiõadonal do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das Nações Uniw
das, para fins de-registro, de-acordo com o artigo 102 dã
Carta das Nações Unidas, as informações completas referentes a quaisquer T3.iificações ou a tos de:deD.únda qu_e
tenha registrado de aCordO coin os- artiiOs anteriores.
Artigo 17
Sempre que o julgar necessário, o Conselho de Admi~__
nistração da Repartição Internacional do Trabalho deverá apresentar à Conferência Geral um relatóriO sObre aaplicação da presente Convenção e decidirá a oportunidade de inscrever na ordem do dia da Conferência a
questão de sua revisão total ou parcial.

Artigo 19
As versões inglesa -e francesa do texto da presente
Convenção serão igualmente autênticas.
o texto que precede é o texto autêntico da· cOnvenção
devid<!-mente adotada pela Conferênciâ ·Geia] da Organi~
zaÇitá-Internacional do Trabalhe;~ em Sua qüinqO:agéSlma
nona sessão, realizada em Genebra, e d~larªçla a 25 de
junho de 197!-Í.
Em fé do que, apuseram suas assinaturas, neste vigésimo sexto dia do mês de junho de 1974. -Pedro Sala
Orosco, O Presidente da Conferência - Francis Blanchard, O Dtretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho,

- RECOMENDAÇÃO N' t48
Recomendação Relativa à Licença~Educação
~UI'!CI'_Ii_da, Adotada pela Conferência
em sua Qiiinqüagéslma Nona Sessão
Genebra, 24 de junho de 1974

RECOMENDAÇÃO No 148
Recomendação Rcl.ativa à Licença
Remunerada para Estudos
A Conferência Geral da Organização Internacional do.
Trabalho, convOcada em Genebra pelo Conselho Admi~
nistrativo da Repartição Internacional do Trabalho e
tendo ali reunido a 5 de junho de 1974, em sua qUinqUagésima nona sessão:__ Observando que o artigo- 25 da Declaração Universal
dos Direitos do Hõmem preconiza que qualquer pessoa
tem direito à educação;
Observando além disso que o disposto nas Recomert_âaçaes Internacionais do Trabalho existentes a respeito
dã "formação profissionãl e da proteção dos representantes dos trabalhadores e relativas ao desligamento tempow
rârio dos trabalhadores e à concessão de tempo livre
p-ara lhes dar a possibilidade de participar de progi-ã:ritas
de educação ou de formação;
Considerando que a necessidade de educação e formação permanentes, correspondendo ao desenvolvimento__ci~_n_tífico e têçnico e à evoluÇão das reiã.ções económicas e sociais, exige medidas adequadas em matéria: de li~
ce_nça para finS educativos e de formação para responder
âs a~p_irações, necessidades e objetivos novos de ordem
_social, económica, tecnológica e cu(tural;
-Reconhecendo_ que a licença remunerada para estudos
deveria ser considerada como um dos meios que permitam atender às necessidades reais de cada trabalhador na
sociedade contemporânea;
Considerandõ -qu-e a licença remunerada para estudos
-deVeria Ser C()_n~bida em função de uma políti_c:i educativa e de forlnação permanente a ser concretizada de
modo- progressivo eficiente;
Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a licença remunerad? para estudos, questão que-constitui o
quarto ponto da agenda da sessão;

e
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Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar
a forma de recomendação, ado ta neste vigêsimo quarto
dia do mês de juii.ho de mil e novecentos e setenta e quatro, a Recomendação abaixo, que será denominada Recomendação sobre a licença remunerada para estudos,
1974
I.

Definiç.ão

1. Na presente Recomendação, a expressão ..licença
remunerada para estudos" significa uma licença concedi-da a um trabalhador para fins educativos por determinado período, durante as horas de trabalho, com o paga~
menta de prestações financeiras adequadas.
II. Formulação de uma Política e Métodos de Aplicação

2. Qualquer membro deverá formular e aplicar uma
política que use a promoção, por mêtodos adaptados às
condições e usos nacionais e eventualmente por etapas,
da concessão de licença remunerada para estudos com os
fins de:
. a) formação em tod_os os nfveis;
b) educação geral, social ou cívica;
c) educação sindical.

3._ A política mencionada no parágrafo anteiior deverá ter como finalidade contribuir, de acordo com as diferentes modafid<ides nicesSãrias, para:
a) a aquisiçãO, o aperfeiçoamento e a adaptação J1aS
qualificações necessárias pãra o exercício da profissão à'it ~
da função, assim como a promoção e a segurança do em- ' prego frente ao desenvolvimento científiCo e té'Cnico e aSmudanças económicas e estruturais;

b) _a participãção competente e ativa_dos trabalhadores e seus representantes na vida da empresa e da comunidade;
-- c) a promoção humana, social e cultural dos trabalhadores;
d? de modo geral, a promoção de uma educação e formação permanentes adequadas, auxiliando os trabalhadores se ;,tdapiarem àS exigêitcias de sua época.
4. (1) Essa po!ftica deverá levar em conta o estágio de
__ desenyol viment~ e as necessidades especffkas do país e
dos diversos setores de atividade, assim como outros objetivos sociais e as prioridades nacionais.
(2) Deverá ser coordenada com as políticas gerais relativas_ ao emprego, educação, formação e duração do
trabalho, levando em consideração, nos casos adequados, as variações sazonais da duração ou do volume do
trabalho.
5_. A concesSão da licença remunerada para estudos
deverá ser realizada pela legislação nacional, as con~
Vé-nções coletivas, as sentenças arbitrais ou qualquer outra maneira corrforme a prática nacional.
6. Deverá ser reconhecido que a licença remunerada
para estudos não é destinada a substituir educação e formação adequadas dos jovens e que é apenas um meio de
assegurar uma ed_y~ação e uma formação permanentes.

-a

III. Medidas de Promoção
7. As autoridades públicas, as organizações de empregadores e trabalhadores, as entidades ou organismos
-que-rill:flistràm a educação --e a formação deverão
associarwse, de acordo com modalidades, adequadas às
condições e prática nacional, a elaboração e aplicação da
política que tende à promoção da licença remunerada
para estudos.
8. Na base de planOs adaptados aos objetivos dessa
política, medidas deverão ser tomadas:
a) para conhecer e prever as necessidades educativas e
de formação dos trabalhadores que possam ser satisfeitas pela licença remunerada para estudos;
b) para utilizar plenamente todos os meios de eduw
cação e formação existentes e criar novos meios p"ara.
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atingir as finalidades educativas e de formação visadas
pela licença remunerada para estudos;
c) para que os métodos pedagógicos e os programas
edu_cativos e de formação levem em cóiiti as finalidades
e modalidades da licença remunerada para estudo, as
quais refletem necessidades_ novas;
d) para estimular os trabalhadores a fazer o melhor
uso dos elos de educaçã.o e formação à sua disposição;
e) para estimular os empregadores a conceder uma licença remunerada para estudos aos trabalhadores.
9. Sistemas adequados de informaÇão e orientação
relativos às possibilidades de licença remuneradas para
estudos deverão ser estabelecidos.
lO. Medidas adequadas deverão ser tomadas para
que a educação e formação dadas sejam de qualidade
adequada.

IV.

Financiamento
11. O financiamenfo das disposições relativas à licença remunerada para estudos deverã ser assegurado de
modo regular, adequado e conforme a prática nacional.
12. Deverá ser reconhecido que:
a) -o·s empregadores, coletiva ou individualmente;
b) as autoridades públicas e as enfidades ou organis=
mos educativos ou de formação;
c) as organizações de empregadores e trabalhadores
poderiam ser obrigados a contribuir no financiamento
das disposições relativas à licença remunerada para estudos, de acordo com a suas responsabilidades respectivas.
V.

Condições de Concessio
13 •. A licença remunerada para estudos_ não deverâ

ser recusada aos trabalhadores por motiyos de raça, cor,
sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou
origem social.
14. Os trabalhadores deverão ser livres para decidir
os programas educativos ou de_formação nos quais queiram tomar parte.
15. Se necessário for, disposições especiais relativas à
licença remunerada para estudos deverão ser tomadas:
a) quando determinadas categorias de trab\3,lhadores
tiverem dificUldades em se beneficiar das disposições ge·
rais, por exemplo os trabalhadores das pequenas empresas,_ os trabalhadores rurais ou ou_tros que residam em
áreas isoladas, os trabalhadores lotados em trabalhos
feitos em equipes ou -os ti'abalhadores com encargos da
família;
b) quando categorias especiais de empresa, por
exemplo as pequenas empresas ou as empresas sazonais,
encontrarem dificuldades para aplicar as_disposições gerais, ficando entendido que os trabalhadores ocupados
nessas empresas não serão excluídos d_o beneficío da
cença remunerada para estudos.
16. As condições exigidas dos trabalhadores para
que se beneficiem da licença remunerada para estudos
poderão variar conforme a licença para estudos tenha
sido concedida para:
a) formação, em qualquer nível;
b) educação geral, social ou cívica;
c) educação sindical.
17. (1) As condições a serem preenchidas pelos trabalhadores para que se beneficiem da licença remunerada para estudos deverão ser determinadas levando em
consideração os tipos de programas educativos ou de
formação existentes, as necessidades dos trabalhadores e
suas organizações, as das empresas e o interesse da coletividade.
(2) A responsabilidade da escolha dos candidatos à
licença remunerada para estudos para fins de educação
sindical deverá pertencer às organizações de trabalhadores interessadas.
(3) Quando os trabalhadores preencherem as condições de concessão da licença-educação remunerada, a
maneira pela qual se beneficiarão da mesma, deverá ser
objeto de acordo entre as empresas, que siíõ as organizações de empregadores interessadas, por um lado e as
organizações de trabalhadores interessadas, por outro
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lado, de modo a manter o bom funcionaniento das empresas em apreço.
18. (I) Quando os programas de educação sindical
são organizados pelas próprias organizações siridicais,
estas deverão ter a responsabilidade da elaboração,
aprovação e realização desses programas.
(2) Quando tais programas forem- organizados por
outras entidades ou organismos educativ_os, deverão ser
elaborados de acordo c_om as organizações sindicais interessadas.
19. Considerando-se as condições nacionais ou locais e a situação da empresa, certas categorias de trabalhadores e certas profissões ou funções especiais, cujas
necessidades educativas ou de formação são especialmente urgentes, deverão ter caráter prioritário na concessão da licença remunerada para educação.
20. Os benefícios financeiros pagos aos trabalhadores durante a licença remunerada para estudos deverão;
a) manter o nível de suas rendas pela continuação do
pagamento de seu salário -e outros benefícios ou pelo pagamento de indenização compensat6ria adequada, de
acordo com o que prevêem a legislação nacional, as convenções coletivas, as sentenças arbitrais ou qualquer outro método, conforme a prática nacional;
b) levar em conta quaisquer despesas adicionaís"i:ill-=
portantes resultantes da- educação ou da formaçãQ,
21. b período de licença-educaÇão remunerada deverá ser assimiiado a um perío~o de_trabalho efetivo para
determinar os direitos a beni::ficios sociais_ e os outros direitos decorrentes do vínculo empregatício, de acordo
com o que prevêem a legislação nacional, ~s convenções
coletivas, as sentenças arbitrais o_u qualquer outro método, conforme a prática nacional.
O texto que precede ê o texto autêntico da Recomen.;
dação devidamente adotada pela Conferência Geral da
Organiz_ação Internacional do Trabalho em suas qUinqUagésima nona sessão realizada em Genebra e declarada encerrada a 25 de Junho de 1974.
Em Fé do que, apuseram suas assinaturas, neste vigésimo sexto dia do mês de junho de 1974- Pedro Sala
Orosco, o Presidente da Conferência ~ Francis Bla·
chard, o Diretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho.
Convenção 140. Recomentadação 148 - Parecer con·
trário - Inconvenientes aos interesses nacionais.
PARECER N• l-36(74 (Revisado)
A 59~ Conferência Internacional do Trabalho aprovou
a Convençio 140, referente 4. "Licença Paga para Estudos" _Na fase de discussão, a opinião do Governo brasileiro fora contrário a adoção de uma Convenção. instrumento rígido, de sentido coativo que nos deixaria sem
condições de adotar uma política mais consentânea com
os. interesses nacionãis, na hipótese da ratificação. Opinamos, assim, pela aceitação de uma Recomendação,
documento de maior Plasticidade e que permitiria, se
viável,a introdução do sistema no País, montando-se um
esquema de execução em termos mais maleáveis.

2. A licença paga representa um benefício sem qualque-r experiência mundial anterior e aquela nossa opinião foi coincidente com a de vários dos mais impoiiantes países, pela total inoportunidade da adoção de uma
COnvenção sobre o assunto, considerando-se, primordialmente, as diferenças de desenvolví.i:nentÓ entre os
vários Estados-Membros, sua ordem econômica e social
e, mais que isto, o grau de desenvolvimento de sua infraestrutura educacional.
3. Na oportunidade, mais de 50% dos países
abstiveram-se de fazer considerações a respeito, cOnsiderando os textos apresentados como suficientes piua avo~
taç_í!_o, certos de que alguns exageros seriam _corri_gid~s. _
4. Outros países, formalmente, ficaram contrários à
idéia entre eles os seguintC!l:
BURUNDI- Favoráveis a uma: Recomendação, tendo_ em · vista a· _diversidade de desenvolvimento e os
problemas de infra-estrutura educacional rio mundo.
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CANADÁ'- A aplicação daria ensejo a sérias cõntro~
vérsias. Dai não- apoiar uma ConvenÇão.
ESTADÓS UNIDOS- Opunham-se a uma Con~
venção, considerando as impHcaçõCs ecOnómiCas e sociais g ue acarretaria, e ainda não ter com bem esclarecidas as conseqüências de sua aplicação. Considerava o
princípio como um novo direito no domínio do trabalho.
Entendia que a OIT devia coordenar suas atividades na
matéria com a UNESCO e outras agências-da ONU.
Preferia apoiar uma Recomendação, em vista da grande
heterogeneidade das situações entre os EstadosMembros, nos planos económico e social.
INDIA - Não seria possível aos países em vias de desenvolvimento ratificar- uma Convenção concedendo
educação paga a todos os trabalhadores, com a garantia
da integridade dos salários, a fim de que obtivessem educação geral, cívica e sindical. Embora disposta a discutir
o problema, jâ antecipava seu voto contrário, se adotada
a Convenção.
- IDON.tSIA- Não estava em dondições de ratificar
uma Convenção.
JAPÃO - Deveria ser adotada uma Recomendação
flexível que fornecesse orientação necessária à formulação de poHticas nacionais. Essa medida se impunha
tendÕ em vista a disparidade de- Situações etitre vários
Estados-Membros, no que tange ao desenvolvimento
econômico e social de cada um e à situação da infraestrutura educacional. Nestas condições, não poderia ratificar uma Convenção. Na base da orientação ditada
pela Recomendação, tão logo os sistemas de educação
paga estivessem suficientemente desenvolvidos, deveria
ser estudada uma Convenção.
Mtx:ICO -Atravessando o País um período de
adaptação econômica e social, não estava em condições
de adotar uma Convenção desse tipo, em razão das mudanças económicas que implicariam a sua adOção. Poderia aceitar uma Recomendação flexível.
NORUEGA- Considerava que os instrumentos propostos não eram precisos, e advogava um mais flexível,
aplicável a países em diferentes estágios de desenvolvimento, para que as situações nacionais pudessem se
adaptar ao sistema.
PAlSES BAIXOS: Reputava que o assunto mereceria
melhores estudos.
REINO UNIDO- Reafirmava sua posição anterior-mente anunciada, no sentido da adoção de uma Reco-_
mendação. Considera que um instrumento mais elementar seria de mais fácil assimilação para que os diversos
países que, tendo em vista suas possibilidades, viessem a
adotar a medida.
SUltCIA- Ressaltava a complexidade da matéria e
acentuava serem vagos os instrumentos propostos, que
demandariam definições mais precisas,- indicando inclusive as _obrigações dos Estados-Membros.
SUfÇA -O instrumento deveria abrir margem quanto a tempo e possibilidade de aplicação, tendo em vista
as diferenças de desenvolvimento entre os vários
Estados-Membros. Deveria ser mais flexível e oferecer
um dinamismo piua aplicação progressiva. O Governo
era pela Recomendação. A educação paga é uma idéia
nova, sem limites muito claros, e que não poderia ser
adotada de maneira geral. Seu conteúdo provocaria variações econômicas, e profundas reformas.
TAILÂNDIA- A situação econômica do país não
permitiria a adoção de uma Convenção.
ZA"MBIA - Considerava que a proposta era natl
morta, devendo obter nómero ínfimo de ratificações,
principalmente por parte de países subdesenvolvidos,
que não teriam condições de adotá-la.
O Bureau, em seus comentários, considerava então
que persistiam as divergências de opinião entre vários
países.
Pela primeira vez, uma proposta de tal natureza confava com as reservas de quase todo o Mundo, eis que apenas Algéria, Congo, FinlândÍa e Gabão tomavam posição favorâvel.
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5. A Organização Internacional do Trabalho defendia a idéia por coriSJcter-a:r que-o desenvolvimento científico c técnico, e a evolução dos intercâmbios econômiCos
e sociais clamavam medidas apropriadas em matéria de

licença paga para fins de educação e de formação --de
modo a responder às esperanças, desejos e novos objetivos de ordem social, económica, tecnOlógica e cultural.
Reconhecia que o prindpio da li~nça para educaçãb-

paga deveria Ser considet'ã.do como um_ novo Uireito, no
domínio- do trabalhq qorrespondendo às nêCessidacteS
reaiS do indivíduo na sociedade contemporânea. Deveria
ser criada em função de uma política de educação e de
formação permanentes, postos em prática- de maneira
progressiva e eficaz.
- ·

A Convençio
6. A 59• ConCc!rência -adotou ~ Conyençào, se b~m
que excluindo, alguns dispositivos da proposta originá],
e permitindo_ u_ma_ maior- flexibilidade na aplicação. A
imposição prevista, no sentido de assegurar. a Ji~nça a
todos que a solicitassem, fôí Suprimida.
Para os fins da Convenção, a expressão. "licença paga
para estudos" sígnifica uma líci:nça concedida a um trabalhador para fins educatiVos, por um perfodo deter-mfnado, durante as horas de trabalho, com pagamento de
prestações financeiras ·adequadas.
A Convenção deverá ser aplicada por intermédio de
legislação nacional e cada membro da OIT, levaria a
cabo uma polítiCa qtie fomeritasse as condições de sua
adoção, aplicando métodos adaptados às condições e hábitos nacionais, e se foSse ·o citso, por etapas.
A outorga da licença~educação paga terá como objetivos.
a) formação sobre todos as níveis;
b) educação geral, social ou cívica;
c) educação sindical.
A política citada precedentemente tem por fim contribuir para as necessidades, segundo diferantes modalidades:
a) para aquisíÇãO; -progresso e adaptação das qualificações profissionais e funcionais e a promoção e segurança do emprego diante do desenvolvimento científico e
técnico, e mudanças económicas e estruturais;
b) para participação competente e ativa dos trabalhadores e de seus representantes na vida da empresa e da
comunidade;
c) para promoção humana, social e cultural dos tr_a.balhadores;
d) de uma forma geral, para promoção de uma e_ducação e de urna formação permanente e apropf\ada, facilitando a adaptação dos trabalhadores às exigências da
vida atual.
Tal política deverá ter uma vista o estado de desenvÕlvimeitto e- das necessidades particulares do pafs e dos diversos setores de atividades a ser coordenada_ com os
programas gerais relativos ao emprego à edu~açã~ e--à
duração do trabalho, levando em consideração, nos c:as_os apropriados, as variaçõeS climáticas, horas de trabalho e seu volume.
A concessão da licença paga entrará em execução atravês de legislação nacional, contratos coletivos, laudos,
arbitrais, ou de qualquer outra forma compatível com a
prática riacioriaf.
As autoridades públicas, as organizações de emprega:.
dores e trabalhadores, as instituições ou organismos dedicados a educação e à formação deverão se associai, segundo modalidades apropriadas às condições e à prática
nacionais, para a elabOração e aplicação da polftica, d'estinada a fomentar a· licença-educação paga.
O financiamenro- dos acordos relativos à licença educação paga deverá ser assegurado de maneira regular e
adequada.
A licença paga não deverá ser negada aos trabalhadores por motivos de raça, cor, sex.o). religião ou _opinião
política, riacion8.lidade ou origem social.
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01:1-anto à necessidade, as disposições especiais concernentes à licença-educação paga deverão ser estabeleci-_
das:
a) noS casos em que as categorias particulareS de trabalhadores tenham dificuldades para se ajustarem ao sistema geral, tais como; trabalhadores de pequenas empresas, os trabalhadores rurais ou oUtros- residentes em zonas isoladas, trabalhadores de equipes ou trabalhadores
tendo responsabilidades familiares;
b) q-UandO categorias particulares- de empresa, como
as p-equenas ou as qUe funcioriam em determinada-estação do anO, tenham dificuldades para ãjUStar-seao ·sis~
tema geral, estando entendido q-Ue os trabalhadores ocu~
pados nessas empresas não serão excluídos o beneficio
da 1icença'":.:edu"cação paga.
As condições de escolha dos trabalhadores, que sebeneficiarão da licença-educação paga, poderão variar
conforme se destine a concessão para:

a) ~- fofrilãÇio para tOdoS os firis;
b) a e~ucação geral, social ou cívica;
c) a edUcação sindicaL
O- perrodo de licença-educação paga deverá
assema1har-se a um período de trabalho efetiyo com o
fim de determinar os direitos aos benefícios sõCia,_íS ·e óS"
outros direitos decorrentes da relação-de_ trabalhq,: de
acordo COOJ o previsto pela legiSlação nacional, contratos coletivos, laudos arbitrais riu qualqUer oulf'o rnêtõdo
compatível com a prática nacional.
RECOMENDAÇÃO 148
7. A Conferêncía aproVou ã.inda a Reco-Oiendação n"'
148, com indicações filosóficas, com o mesmo_ o bjetivo e
cujo resumo é o seguinte;
A Confe_!~~l?_ Geral da Organização InternaCional do
Trabal!l-Q; __
Convocada para Genebra pelo Conselho de Administração, Bureau Internacional do Trabalho, e reunida na
mesma cidade a 5 de junho de 1974, em sua 59• Sessão;
Tomando nota de que o artig-o 26 da Declaração Unive_n~al dos DJreitos H_umanos prçclama que toda pessoa
tem direito à educação;
Tomando nota, outrossim, que as disposiçõeS existentes nas atuais Recomendações Internacionais do TrabalhO ou m3.iêria de formação profissional e de proteção
dos representantes dos trabalhadores, que prevêem licenças temporárias ou lhes concedem tempo livre, que
lhes permita participar dos programas de educação ou de
formação;
Considerando que a necessidade de educação e de formação permanentes, em correspondência coro o desen-volvimento cien_tífico e técnico e a transformaçãO COnstante do sistema de relações econômicas e sociais exigem
uma regulamentação adequada da licença, com finalidade educacional e de formação, com o propósito_ de corresponder aos novos objetivos, desejos e necessidades de
c.aráter social, económico, tecnológico e cultural;
Reconhecendo que a licença-educação paga deveria
considerar-se como um meio que permita responder às
necessidades reais de cada trabalhador na sociedade con~
temporânea_:
Considerando que a licença-educação paga deveria
conceber~se em função de uma política de educação e de
formação permanentes, cuja aplicação deveria levar-s_e a
cabo de maiú!ira prograssiva e eficaz.
Após haver decidido adotar diversas proposições relativas à licença-educação paga, questão que constitui o
quarto ponto da Ordem do Dia da 59• Sessão.
~póS haver decidido que essas proposições se revestiam da forma de uma Recomendação, adota com data
de 24 de junho de 1974, a presente Recomendação, que
poderá_ ser citada como a_.__ ''Recorpçnçiação, sobre
licen-ça-educaç_ão paga, 1974".
I'-- DE~lNIÇÃO
Para os fins da presente Convenção a eX.pressão
"licença-educação paga" significa uma licenÇa concedi-
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da aos trabalhadores para fins educativos, por um período determinado, durante as horas de trabalho, com pa~
gamento de prestações financeiras adequadas.
Cadarrierilbro deveria formular e levar a cabo uma
política para fomerltar, segundo métodos apropriados às
condiçõeS e -práticas nãcionais, e, se nécessãrio, por eta::
pas, a concessão de licença paga de estudos, com finalidade de:
a) formação a todos os níveis;
b) educação geral, social ou cfvica;
c) educaçãO- Síndical.
A política a que se refere o parágrafo preCedente- deveria ter por objetivo contribuir segundo modalidades dífeientes, se for preciso, para:
a} áqi.USiÇã_O, _aperfeiçoamento e adptação das qualificações profissionais e funcionais, profuoção e Segtitança
no emprego, de acordo com o desenvolvimento científico, téciiiCO~ e às mudanças econômicas e estruturais;
b) participação ativa competente dos trabalhadores e
seus representantes na vida da empresa e da comunidade;
c) promoção humana, social e cultural dos trabalha~
dores;
d) de uma forma geral, para favorecer a uma educaÇão e:J.tma_ fOrmação permanente e apropriada, que facilite a adptaÇão dos trabalhadores às exigências da vida
atual.
ESsa política deveria ter em vista o grau de desenvolvimento e as necessidades particulares do país e dos diferentes setores de atividade, assim como outros objetivos
sociais e as prioridades nacionais.
_
Tal política deveria coordenar-se com as polfticas ge--....._
rais em matêria de emprego, educação e formaçio pro- '-fissionais, e com as relativas à duração da jornada, e le-var em consideração, nos casos apropriados, as va-.
ria-ções-climática_s, na duração e no volume de trabalho.
A concessãõ "de licença paga de estudo poderá colocar~
se em prátiCa mediante a legislação nacional, os contratos coletivos, os laudos arbitrais, ou qualquer outro
modO compatível com a prâtica naciOnal.
Deverá ser reconhecido que a licença-educaçio paga
não é destinada a substituir uma educação e uma formação adequada da juventUde, senão um, entre diversos
meios, de alcan-çar uma educação e uma formação permanente.
lU- Medidas para fomentar a licença paga para educação

As autoridades públicas, as organizações de emprega~
dót'es e trabalhadores, as instituições ou organismos que
se dedicam à educação ou à formação deveriam juntar
seus esforços, segundo modalidades apropriadas, às condições e práticas nacionais, para elaboração e aplicação
da política, destinada a promover a licença-educação paga.
.
Sobre a base de planos adaptados os -objetivos dess_a
política, deveriam adotar-se medidas:
a) para conhecer e prevenir as necessidades de educação e de formação dos trabalhadores, podendo ser satisfeitos pela licença-educação paga;
b) para utilizar, plenamente, os meios disponfveis de
educação e de formação e criar outros novos para alcançar os objetivos educacionaiS, visados pela licençaeducação paga;
c) pãra' que- os mêtodos didáticos e os programas de
educação e de formação tenham em vista os fins e as mo~
dilíOaaesda licença-educacão paga, nas quais reflitam
novas neCeSsidades;
d) para estimular os trabalhadores que façam o melhor uso dos meios educacionais e de formação pos((ls à
sua disposição;
e) para estimular os empregadores a que concedam
uma licença-educação paga aos trabalhadores.
Deveriam estabelecer-se sistemas adequados de informação e ásSessoramento sObre a possibilidade de obter a
licença-educação paga.
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Deveriam adotar-se medidas para garantir que a educação e a formação-dada sejam de uma qualidade apropriada.
IV - Financiamentos

O financiameri.to dos sisteiilaS -relativos à licençaeducação paga deveria efetuar-se de forma regular e adequada e de acordo com a prãtica nacional.

Deveria se reconhecer

qu~:

a) os empregadores, coletiva e individualmente;

b) as autoridades públicas e as instituições ou centros
educativos e de formação;
c) as organizações de empregadores e de trabalhadores poderiam ser chamadas a financiar os sistemas de licença paga para estudos de acordo com as respectivas
responsabilidades.

V - Condições para a concessio de lh:ença paga pars
estudos
A licença paga- para estudos não deve-ria negar-se aos
trabalhadores por motivos de raça, cor, sexo, religião,
opinião política, nacionalidade ou origem social.
Os trabalhadores deveriam ser livres de decidir em que
programas de educação e de formação desejam participar.
Quando necessário, deverialn ser estabelecidas disposições especiais- sobre a licença-educação paga:
a) nos casos em que categorias particulares de trabalhadores, tais como, trabalhadores de pequenas empresas os trabalhadores rurais e outros residentes em zonas
isoladas, trabalhadores· de turnos, ou trabalhadores com
responsabilidades familiares tenham dificuldades para
ajustar-se ao sistema geral;
b) no caso em que categorias particulares de empresas, como as pequenas empresas sazonais, tenham dificuldades para ajustar-se aos sistemas gerais, entendendose que os trabalhadores ocupados nestas empresas não
deveriam ser excluídos do benefício da licença-educação
paga.
As condições, de indicação para beneficiar-se- da licença paga,poderiam variar segundo tenham por objetivo:
a) a formação para todos os níveis;
b) a educação geral, social ou cívica;
c) a educação sindical.
Ao fixar as condições de indicação· deveria~ ter-se em
conta os tipos de programas educativos ou de formação
disponíveis, as neCessidades dos trabalhadores de suas
organizações as neceSsidades das empresas e o interesse
-- público.

e

A maneira de conceder-se a licença paga a trabalhador
que reúna as condiçõ_es para indicação, deveria ser objeto de um acordo entre as empresas ou organizações de
empregadores interessados e as organizações de trabalhadores, a firi1. de- garantir O financiamento continuo e
eficaz das empresas interessadas.
Quando os programas de educação sindical sejam organizados pelos próprios sindicatos, a estes caberá aresponsabilidade de elaborar, aprovar e aplicar os proble~
mas.
Quando tais programas forem organizados por outras
instituições õu cenfros docentes, deverão ser estabelecidos de acordo com as organizações sindicais intCres5a~
das.
Segundo o aconselham as condições nacionais e locais,
ou as circunstâncias da empresa, deveria atribuir-se prioridade na concessão de licença paga de-estUOoS -a determinadas categorias de trabalhadores ou a determinadas
ocupações ou funções em que as necessidades de educação ou de formação sejam especialmente urgentes.
As prestações econômicas aos trabalhadores durante a
licença-educação paga deveriaOJ:
a) manter seu nível de remuneração mediante a contiM
nuidade do pagamento de seus salários e outras prestações ou mediante uma compensação adequada por di-

tos conceitos, de acordo com o previsto na legislação nacional, contratos coletivos, laudos arbitrais Ou qualquer
outro meio compatível com a política nãciónal;
b) levar em consideração todo custo adicional importante, que resulte da educaçàQ ou da formação.
Q período de licença-educação paga deverá ser assemelhado a um período de trabalho efetivo, para determinar os direitos às prestações sociais, e Os outros decorrentes de relação de trabalhos, de acordo com a legislação nacional, os contratos coletivos, os laudos arbitrais
ou qualquer outro método compatível com a prática nacional.
8. Embora os textos tenham sido aprovados em condições mais amenas que a proposta ínicial, a Iicençã paga
para estudos é ainda objetivo ideâl remotamente alcançável para quase todos os países, ainda mais agora,
com o mundo diante de crise sem precedentes.
9. Não temos dúvidas em opinar contrariamente ao
texto proposto para a Convenção e não- rios manifestamos pela adoção da Recomendação, por não ser realizável, no momento, qualquer de seus objetivos-fim no Brasil, onde através de outras normas de salário indireto,
vários benefícios têm sido atribuídos aos trabalhadores.
10. A aquisição de novos direitos especiãiS em momento de tantas dificuldades representará um ônus
acrescido para a coletividade, em geral, já sobrecarregada com as conseqüências dos reflexos da situação internacional.
1I. No exame da matéria dessa natureza fica perfeitamente ressaltado que não se faz uma correlação de
obrigações e possibilidades entre países ricos e pobres,
desenvolvidos ou não. Não se pode dar trato semelhante
a situações diferenCiadas em matéria de tanta relevância,
que importa em ônus avassalador para as empresas e
uma quebra de poder competitivo- rios meicados internacionais dos países subdesenvolvidos pela elevação de
custos operacionais. O fato de atribuír~se à lt~gislã.ção- na:
cional os métodos de aplicação em nada melhora a idéia,
eis que representará o alijarrlellto dos subdesenvolvimentos do mercado em competição, porque os recursos irã"o
sair das próprias empresas e não de fundos especiais,
como ê: admissível venha a ocorrer nos países desenvolvidQs, que pos-sam destinar recursos genéricos pa-ra tal fim.
12. Há de se ver qUe a política social a ser adotada
deve cingir-se às possibilidades reais. NãO hâ de ser o
ideal que se coloque como obrigação objetiva da política
social, mas o razoável, e o razoável porque as utopias
morrem como leis não cumpridas. Assim, acenar aos trabalhadores com hipóteses inatingíveis, seria esiliiiular
reivindícações incompatíveis· com as dificuldades e
ã~preensões, que assolam o mundo e, conseqüentemente,
e reflexamente o País.
13. No caso brasileiro, a racionalidade predomina
na condução da política social. Dá-se educação na área
da formação, mas, além disso, paralelamente existem outros progressos, com O Programa Especial de lrolsas de
Estudo e o Plano de Valorização do Trabalhador.
14. Na busca do aperfeiçoamento do operário, inúmeras empresas colaboram com o Governo, especializando o seu pessoal na medida de suas possibilidades e
conv~iências. Na impossibilidade de alcançar plano tão
ambicioso, por enquanto, o Ideal será o aprimoramento
do que temos e o progresso dos meios de formação, principalmente da juventude operária, já beneficiada com o
Programa Especial de Bolsas de Estudos, CENA!, SENAC, SENAR, PIPMO, etc.
15. A adoção àa Convenção importaria em imPOr ao
Pais nov_as fontes reivindicB.tórias, -põrqUe a aplicação
parcial, por etapas, representaria uma discriminação
contra aquelas que não fossem simultaneamente beneficiadas. E, mais do que istO é fácil diVisar, que se constituirá em fator de instabilidade de mã.o-de-obra, porque é
evidente que não se pode obrigar a uma empresa uma folha extra de operários estudantes.
16. Ademais, o programa genérico é inaceitável pelo
ônus que acarreta. As empresas nacionais jâ colaboram
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com fundos para outros programas, mantendo ainda o
SESC, SENAI, e SENA R, cujos resultados são compensadores para o esforço geral de formação. O aperfeiçoamento de mão-de-obra em atividade, fora do Programa
de Valorização do Trabalhador e outros com características naCionais, há de ser desenvolvido, por enquanto,
como regra, dentro da própria empresa ou de acordo
com interesses desta, juiz capaz para fixar suas conveniências, conjuntamente como os dos seus operários.
ante notória impossibilidade de jogar novos e avultados
ônus sobre tais organizações.
17. A educação paga, como programa de caráter geral, importará effi onerar sobre modo as folhas de Paga~
mentos e, correlatamente, colaborar para a alta do custo
de vida, a par de oferecer resultados discutíveis.
18. A política social deve estar ajustada às possibilidades econômicas. E o esforço do País com o programa
de formação de mão-de-obra, através dos incentivOs fiscais, Será agigantado passo no caminho da especialização, sem o utopismo da Convenção n<;> 140.
19. De nada adianta pr-ojetar o irrealizável,ante uma
realidade palpável de dificuldades a vencer. De nada podem significar as licenças pagas, se não houver trabalho,
é este poderá escassear, em razão da falta de competivi~
dade das economias ass-oladas pela pressão de novos e
invencíveis ônus, que as afastam dos mercados.
20. Somente com o desenvolvimento amplo do Pafs,
e o fortaledmento da economia nacional, será possível
pensar-se na adoção de medida equivalente, dentro de
critérios nitidamente nacionais.
21. Assim, como não existem possibilidades de fixar
a época em que o País poderá vir a pensar em colocar em
prática algo equivalente, opinamos contra a ratifiCãção
da Convenção número 140 e não adoção da Recomen~
dação n~ 148, pelas mesmas razões.
Em 14 de abril de 1976.- Marcelo Plmentel, Consultor Jurídico.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)-0 Expediente lido vai à publicaçã_o.
Há oradores inscritos.
Concedo _a palavra ao nobre Sr. Senador_ Benedito
Ferreira. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almír Pinto.

O SR. ALMIR PINTO - (PDS - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Estão de luto as Forças Armadas do Brasil com o fale*
cimento de dois _O fiei ais GenC:rais, ocorrido nCste final de
semana, no Rio de Janeiro. São eles, o Almirante Adalberto Barros Nunes, figura marcante na nossa gloriosa
Marinha de Guerra, o o Geneial-de-Exército Carlos Alberto Cabral Ribeiro,- cearense de nascimento, filho da
cidade de Fortaleza, que foi surpreendido pela morte, ao
Contai- 69 anos -de_-Proffcua existência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o General Carlos Alberto, que ocupava uma cadeira no SupremO Tribunal
Militar, foi meu colega de infância~ no Instituto São
Luís, em Fortaleza, de propriedade do saudoso Mestre
Menezes Pimentel, que foi Senador da República e chefe
político de real prestígio, no Ceará.
Tenho aqui em mãos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Jornal do Brasil, que traz toda a biografia do nobre Genúiil cabfal Ribeiro- -ontem falecidO. E Peço que Se
transcreva nos Anais desta Casa nota biogrãfr.cã do General Cabral Ribeiro.
Desejo tãmbém que as nossas condolências chegem à
suR d(gnrsSima esposà, Dona Ilka Ribeii=ó, ao Presidente
do Tribunal Superior Militar e ao Exnio. Sr. Ministro do
Exercito, Walter Pires. E a S. Ex' o Ministro da Marinha
o nosso Profundo pesar pelo falecimento_ do Amirante
Adalberto Nunes, Expressão maior de dignidade militar.
Era _o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. Almir Pinto em seu discurso.
Jornal do Brasil
MORTE DO MINISTRO CABRAL
RIBEIRO PERMITE A MEDEIROS
OBTER A SUA QUARTA ESTRELA
O Ministro do Superior Tdbunal Militar, General
Carlos Alberto Cabral Ribeiro, 69 anos, morreu na madrugada de ontem no rio, provavelmente de enfarte. Seu
corpo foi transladado ontem para Brasília, onde mora
com sua mulher llka. O enterro vai ser às 12h, no Campo
da Esperan-ça, segundo informou seu Chefe de Gabinete,
Coronel Cleber Qqimarã~.
A morte do_Ministro aCabã Çle garantir a vaga de General de quatro estrelas ao Ministro-Ch,efe do SNI, General Octávio Medeiros, nas promoções de 25 de novembro. Além disso, a indicação de outro General~ôe-:. _
Exército para substituí-lo, abrindo vaga nas de Generalde-Divisão e General-de-Brigada, evitarã que o Chefe do
Gabinete Militar çla Presidência, General Rubem Ludwig, vã para a reserva em dez_eml;lrp,_o que era previsto
pela cota compulsória.
Revoluçio

O General Carlos Alberto Cabral Ribeiro, cearense de
Fortaleza, morreu em seu apartamento, na Rua Raimundo Corrêa, em Copacabana. Como não se levantou
para ir à praia, como sempre fazia quando vinha ao Rio,
o ordenança José Reseol resolveu abrir a porta de seu
quarto e o encontrou morto. Ele chegou ao Rio na sextafeira, a serviço, e deveria voltar quarta-feira. Do Hospital Central do Exército, o corpo foi transladado para
Brasília.
O Ministro tomou posse no STM dia 7 de outubro de
1977. Seus amigos dizem que ele era uma pessoa tranqUila e não falava muito. Numa das raras entrevistas que
deu em novembro de 76, ao ser promovido a General-deExército, diss~;. "sempre acompanhei o EX:érci!o e minha
politica ê- a do Senhor Presidente da Repóblica e a do
Exército".
A atuação do Mjnis_tr_o na Revolução de 64Joi destacada pelo brazilianista A!fred Stepan no livro Os Militares na política, _Nele, o escritor conta que a decisão do
então Coronel Cabral Ribeiro, _Que chefiava o 49 Regimento de Infantaria em Osasco (SP), foi considerada tão
importante por ativístas j:10Hticos e militares quantO a
decisão do_ General Amaury Kruel, comandante do II
Exército;. "O regimento de menos de I mil 300 homens
era o maior e o ónico c-orpo de tropas de combate, naquela ãrea, que podia ser mobilizada rapidamente." Segundo o escritor, Amaury Kru~l foi, ''adepto de última
hora". Mas, se ele não aderisse, o Coronel o prenderia e
assumiria o comandO da Revolução _em Sã9 Paulo,
Ele teve posição marcante na passagem do processo
do Riõceiifró pelo STM. Ali, tomou a defesa do Exército
contra o voto do Alm-irante Julio Bierrembach, que pretendia aprofundar as investigações.
Mas não foi só nesse episódio que o Ministro se notabílizou no STM: em 1979, quando, por l_ei, caberia a_o
General-de-Exêrcíto Rodrigo Otá_vio, de posições liberais~ chegar à Presidência do STM, Cabral Ribeiro e o
General Reinaldo Melo de Almeida se articularam numa
acirrada campanha para desmobÍiiz~r a ~ndidatufa de
Rodrigo Otãvio; preterido, o Gerieral morreu poucos
meses depois.
Grande amigo do ex-Ministro Sylvi.o Frota, já Ministro do STM e rec~rn-promovido a General-de-Exército,
Carlos Alberto Cabral Ribeiro foi o único militar deten-

tor das quatro estrelas em suas dragonas a se dirigir ao
Quartel-General do Exército no dia 12 de outubro de
1977, quando_Frota foi demitido por Geisel e tentava, de
seu gabinete no QG, organizar alguma reação ou mesmo
reunir seu alto comando.
Entre o Presidente e o Ministro Cabral R.ibeir_o_ fico_u
com SylVíO Frota, contrariando afirmação, ~o ser prOniõ\lido a General-de-Exército.•.. "Minha política é a do
senhor Presidente da República e a _do Exército".
O SR. PRtsiDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Se_na_dor Jo_sé
Fragelli.
O SR. JOSI': FRAGELLJ (PMDB- MS. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores, eu ia dar um aparte ao pronunciamento
de-S. Ex' o Sr. Senador Almir Pinto, para manifestar o
pesar do nosso Partido pelo falecimento dos dois eminentes Militares, um da Marinha e outro do Exército.
Quero também manifestar o meu profundo sentimento
pela passagem do General Carlos Alberto Cabral Ribeiro, que conheci muito pessoalmente, pois era cunhado de
um cunhado meu, também este _cearense de Fortaleza.
V. Ex' fez muito bem em pedir a transcrição, nos
Anais, da nota biográfica sobre o ílustre Generaf Carlos
Alberto Cabral Ribeiro, que realmente prestou, tanto
nos serviços ativos do Exército, como no Superior Tribunal Militar, os melhores serviços ao País.
f, portanto, merecedor o registro feíto por V. Ex', que
eu julguei na obrigação de acrescentar, sobretud_o em
m~:u- nome pessoal. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DP
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há número para deliberação.
- Em conseqUência, as matértas da Oi'dem do Dia, todas
em fase de votação constituidas dos Projetas de Lei da
Câmara n's. 10(81, 44(81, 53(77, 65(79, 14(84; Requerimentos n9s, 181/84 e 188/84; Projeto de Lei da Çâmara
n9 79/79-e Projeto de Lei do Seriado n'14l/82, fiCam com
a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinãda,
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Há oradores
.
Concedo a palavra ao nobre Sr, Senador Jutahy Magalhães.
inscritos~

o· SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores:
Mais um ano se passou da tragédia que abalou a
Bahia.
No dia 1" de outubro de 1982, morriam nO interior da
Bahia váriOs companheiros nossos.
Não poderia deixar de, no dia de hoje, registrar nosso
pezar por aquele acidente que tão profundamente marcou a Bahia, sua política, e que a mim pessOalmente tanto feriu.
A cada ano que passa mais si::ntimos todos a falta dos
entes queridos, dos companheiros, dos colegas, dos amigos.
A cada ano que passa, mais sinto-a falta de quatro daqueles mãl}:ires de nossa ca~panha,

Eram os mais chegados a mim, eram os companheiros
e amigOs âo meu dia a dia.
Clériston, a cada dia que passava, mais crescia no meu
conceito. Sua maneira afãvel e sincera; o desejo de acertar e a ânsia de realizar algo em benefiCiO do seu povo se
fazia presente em todas as suas explanações.
catoücO que sou, d6 uma religião que não era a dele,
sei, entretanto, que cada dia mais nos aproximamos através das ora-ções. .
- Naomar, Adauto e Rogério a Cada instante estão presentes em meus pensainentos. A atividade díáríã_ da política contínua ·nos u-nindo através de seus parentes, amigos e companheiros.
Foram amigos queridos que tombaram. Insubstituíveis,
19 de outubro de 1982: uma data, uma tragédia, Também dor, para sempre saudade e recordação.
-Para longe eles foram, mas estarão sempre perto de todos nós.
Era este, Sr. Presidente o regíStro que queria fazer no
dia dç hoje.
Meu _pr~ito d_e 4_~m~J!agem aos que tombaram, com os
quatro aiü-igos- que se· fófaffi, Luiz Calmon, Presídio,
Henrique Brito, Ca_s~li.
Repetindo o que disse neste plenário, em 1982, encerro
este registro. O_ acidente de !9 de outubro muito me reduZiU;-porque--ali iãmbém estavam Naomar, Adauto e Rogério, juntamente com Clériston.
Simpl~s-~erite, amigos! Par~es de minha vida; partes
de meU ser. (Muitõ bem!)

~

Í

l

_l

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Srs:- ~
nadares, pela Lei n" 7.212, transcorre hoje o Dia Nacio~~
nal dos Vereadores.
'--~o-"'" i
Eu gostaria de, em nome da Presidência e do Senado
l,
r:ederal, registrar o nosso aplauso a todos os Vereadores
do Brasil, a esses homens públicos muito sacrificados na
sua luta e 11a sua ação politica, na sua atividade política e
que representam muito Para a feitura da democracia em
nosso País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n9 61, de 1984, da Comissão Diretora, _que acrescenta § 5" ao art. 359 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Reso~
lução n9 58, de 1972, dispondo sobre jornada de trabalho
de médicos.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
matéri!l serã despachada à Comissão de Constituição e
Justiça.
0 SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
1esign:indo Para a ordi~~ria ~e amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma..
- ra n'1 10, de 1981 (n'1 1.529/79, na Casa de origem), que
disPõe sObre a aposentá.doria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERESFAVORÁVEIS, sob nos. 354 e 355, de
1981, das Comissõ~:
-de L_eglslaçio Social; e
- de- Finanças.
l
Votação, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câmara n" 44, de 1981 (n9 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
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ou a veiculação de anUncias e de comerciais que-não sejam 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, favorãvel, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Leonir Vargas; e
-de Finanças, favorável.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar n_a renovação de contratos de atletas profissionais, e dã outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s. 1.360 e 1,361,
de 1981, das ComisSõe$:
- de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

4
Votação, em turno único, do Projeto de~Lei da Câmara n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de _origem, que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviáría Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n•s. 335 e 336, de 1980 e 635 e637,
de 1981, das Comissões:
-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, ]9
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favoráveis ao Projeto e à Emenda de Plenátjo; •
-de Finanças, ]9 pronunciamento; favorável; 29 pronunciamento: favorâvel à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucion-alidade e
juridicidade do projeto e da emenda de Plenário.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Ç_âmara n9 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das L..eis do_ Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 111 de maio
de 1943, para fim de assegurar estabilidade provisória à
mulher trabalhadora que contrair niipCias, -tendo
PARECERES, sob n9s. 299 e300, de 1984, das Comissões:
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, contrârio. -6

Votação, em turno único, do Requeriment_o n<~181, de
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi-

rnento Interno, urgên~i_a para o Projeto de Lei do Senado
n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que revóga o Decreto-lei n~> 1.541, de 14 de abril de 1977
(Lei das Sublegendas).

Votação, em turno único, do Requerimento n9188, de
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Lucena-, solicitando. nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9
140, de 1984, de autoriã do Senador Nelson Carneiro,
que altera a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252,
253 e 254, todos da Lei n~' 4.737, de 15 de julho de 1965
- Código Eleito~al - , revogando o Decreto-lei n9
1.538, de 14 de abril de 1977.

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
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo
ao art. 59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da :pre_vi4ência -~os:!al, alterada pela Lei n'i' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n9s. 692 e 693, de 1982, das Comissões:
- de Legislação Social, favorã vel, nos termos de
Sub_stitutivo que apresenta; e- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
pl'Ojeto e -do Substitutivo da Comissão de Legislação So~
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s. 23 a 25, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidl,lde do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece.

10
Redaçilo final
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 537, de
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i984), do Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1984-DF,
que dispõe sobre o repOsicionamento de servidores do
Plano de ClassificaÇão de Cargos do Serviço Civil do
Distrito Federal, e_ dã outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Henrique S"!ltillo)- Estâ en·
cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /5 horas e 38 minutos.)

ATA DECOMISSÃO
COMISSÃO DE MUNICIP!OS
7• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 27 DE SETEMBRO DE 1984
Ás onze horas do dia vinte e sete de setembro de mil
nov"êcentos e oitenta e quatro, na sala da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de
Municípios, corii a presença dos Senhores Senadores Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Mauro Borges, Odacir
Soares, Gaivão Modesto, Jorge Bornhauser, Gastão
Müller e Senhora Senadora Eunice Michiles.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 'senadores Benedito Canellas, Benedito Ferreira,
Carlos Lyra, João Lobo, Jorge Kalume, Carlos Alberto,
MB.rio Mãia, Alfredo Campos José Ignàcio Ferreira,
Marcelo Miranda, Enêas Farias e Nelson Carneiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e é ralatado o Projeto de Resolução da Comissã.o de Economia, à Seguinte Mensagem Presidência.!:
1) Mensagem n9IJ5, de 1983, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Gurupi (GO) a
ço-ºtratar operação de crédito no valor de
Cr$52.461.000,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e_ um mil cruzeiros). Relator: Senador Jor7
ge Bornhausen. Parecer: favorável. Aprovado por unaniM
midade. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Almir Pinto, que emite parecer
favorá-vel ao Projeto de L~i da Câmara n9 251, de 1983,
qut;:. "exclui o município de Canoas da relação dos municípios declarados Áreas de Segurança Nacional". Colocado em discussão e votação, não hã debates, sendo,
então, aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
CofniSSão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n"'
65(84-DF, que dispõe sobre o reposicionamento de
servidores do Plano de ClassifiCação de Cãrgos do
Serviço Civil do Distrito Federal, Cdá outras providências. Aprovado. À sanção.
d~

i,{.,., MATÉRIA~ APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
- Requerimento n~' 232j84,lido no Expediente.
Votação adiada por falta de quorum, após parecer da
ComiSSãO_ Competente.
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Ata da 163' Sessão, em 2 de outubro de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Moacyr Dalla
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- _
SENTES OS SRS. Sf:NADORES:
Altevir Leal - Fábio Lucena - Gaivão Modesto - Gabriel Hermes- Hélio Oueiros- Alexandre_Costa--:-

Alberto Silva- Almir Pinto- Virgflio Távora- Moacyr Duarte - Marcondes Gá'del~a - Luiz Cavalcante
- Lourival Baptistã-:.:._- Passos Pôrto ~ iutahy -Maga-_
lhães - João catrti..oU _.:..:~ Moacyr Dalla -- Morvan
Acayaba - Benedito Fc;rreira- Ma1;1ro Ba:rges- Ga~- __
tão MUller- José Fragelli --Affonso Camargo - Jaison Barreto_- Carlos Chiarellí - Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ A li~ta de
presença acusa o _comparecímento de 26 Srs. -Senadores.
Havendo número re_giinental, declaro aberta a sessãp_.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaiQos,
O Sr. 19-SecretâriO procederá à leitura do Expediente.
~

lído-o_segi.llnte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚbLICA
De agradecimento de comunicação:
N"' 170/84 (n'>' 347/84, na origem), de l'>' de outubro do
corrente ano, relativa à promulgação da Resolução n"'
53, de 1984.
PARECERES
PARECERES N's 546, 547 E 548, DE 1984
. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 84, de 1984
(n"' 1847-B, de 1983, na Casa de origem) que "fixa o
efetivo da Polícia Militar do Território Federal do
Amapá, e dá outras providências".
PARECER N• 546, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Odacir Soares
Na forma_do art. 51 da Constituição, o Senhor Presidente da República enc;ininhou ao exame do Congresso
Nacional, com a Mensagem n9 302, de l983;icompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de Estado
da Marinha, projeto de lei quv. "fixa o efetivo da Polícia

Militar do Territórío Federal do Amapá, e dá outras
prOvidências•·:
Nà. refC:ifdi iip.oSição-riiinisteri"al, declara-se que o efetivo da Polícia Militar do Território Federal do Amapâ,
Jnicialmente __ fixad<;> em, no mãxi~o. 550 homens, por
fo(ça do arL 8.,.- da Lei n~ 6.27Õ, de 26 _d_e novembro de
1975, tornou-se insuficiente, sobretudo à vi_stã da criação
de novos mt.micíp1os e dO extraordinâtio desenvofviinento ec_onôrnico da_ região, a qual, como se sabe, possui
área de g-arimPõ. algumaS até de pesquisas auríferas,
com destaCada irnpõrtâncía para a extraÇão do -inanganês, na Serra do ~avio.
Esclare-se, ademais, que o aumento de efetivo o rã proposto foi submetido ao Estado Maior do Exército, recebendo o indiSPensável acolhimento.
O projeto, pois, eleva o efetfv-0- da Polícia Militar do
Território Federal do Amapá, de 550 !)ara õ limite máximo de 900 hom-ens, subordinados os preenchimentos aos
critérios USuais c;te:promoção, admissão por concurso ou
inclusão, à medida em que forem sendo implantados os
órgãos previstos, nos Quadros_ da organização.
A matéria está, aSsim, em perfeita adequação jurídica
e -em cdns.onânC1a cóin -os aspectos de oportunidade e
conveniêriCiã administrativas.
Assim sendo, o nosso parecer é pela aprovação do
projeto~ nos aspectos dadÕs ao exame desta Comissão.
. Sala das Co-missões, 22 de agosto de 1984. ~ Helvfdfo
Nunes, Presidente - Odaclr Soares, Relator - José
Fragelli - Hélio Gueiros - Enéas Faria - Amaral Furlan - Octãvfo Cardoso - Passos Pôrto.
PARECER N• 547, DE 1984
(Da Comissio de Segurança Nacional)
Relator: Senador Mauro Borges
O efetivo da Polícia Militar do Território Federal do
Amapá será fixado pelo seu Goverffãdor, ouvido o Ministéri-o do Exér_cito, atravês de Quadros de Organização, dentro do limite máximo de novecentos homens.
E. o que estabelece o art. 1'>' do projeto de lei que vem
-ao exaffie deste- órgão TécniCO". ·-~
Pelo art. 2'>', o preenchimento das vagas decorrentes da
lei, por pro.moção, admissãO~ c~mcurso _ou--inclusão, so-

mente será realizado__ na proporção em que foram implantados os órgãos, cargos e funções previstos nos Quadros de Organização. Para as promoções serão observados os interstícios estabelecidos na legislação específica.
Para cobrir as despesas de execução da lei, o projeto_
prevê (arL 3"') d_otaçõeS específicas constantes do orçamento do_ Território em apreço.
A propoSição," oriunda do Poder Executivo, é submetida à apreciação dos_ Membros do _Congresso Nacional na
forma do art. 51 da ConstitUição. Exposição de motivos
do -Ministro do InteriOr acompanha a mensagem presidenciai; informando _que a Lei n"' 6.270, de 26 de novembro de "1975,· crioU- as Po-lícias--Militares dos TerritóriOs Federais Cfixou, para o Amapá, o efetivo mãximo
de 550 homens.
Lembra a exposição de motivos que tal efetivo, no decorrer de oito anos, tornou-se insuficiente. O deSenvolvimento econômico obtido por aquela Unidade, notadamente após a criação dos Municípios de Laranjal do Jari_
e Ferreira Gomes irnpõe aumento do efetivo da PM.
~Ainda mais quando novos garimpos foram descobertos,
chamando milhares de garimpeiros de outo. Tambêm. é
se salientar o avanço na exploração do_minério-de man-:
· ganês e à implantação de projetos de re!lorestamentos e
de estradas na região de fronteira.
Informa, fil;lalmente, a expo:;ição de motivos ministe-rial que o assunto foi apreciado pelo Estado-Maior do
Exército, tendo a Inspetoria-Geral das PoHcias Militares
se manifestado favoravelmente ao aument.o do efetivo da
Polícia M Hitar do Amapá.
Na realidade, quinhentos e cinquenta homens não podem manter a ordem pública em área tão extensa e numa
conjuntura que se modifica- permanentemente.
O Amapá tem- crescido enormemente, tanto no plano
social quanto no econômico. As necessidades de manutenção da ordem se ampliam e exigem do Poder Público
capacidade material para a segurança da população.
Arite O exposto, opinamos pela aprovação do presente
projeto de lei que, nesta Casa, foi examinado favoravelmente pela douta Comissão ele Çqnstituição e Justiça.
Sala das Comiss_ões., 19 de setembro de 1984.- Almir
Pinto, Presidente - Mauro Borges, Relator - Passos
Pôrto - Moacyr Duarte.
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PARECER N• 548, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Jorge Kalume
A matéria em exame, encaminhada pelo Poder ExecuM
tivo, foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados, após as manifestações favoráveis aO seu acolhimento pelas Comissões de ConstituiçãO e Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças.
Objetiva a proposiçã-o a autorização legal para a fixação do efetivO da PoHcia Militar do Território do
Amapá, atê o limite máximo de 900 (novecentos) homens, ouvido o_Ministêrio do ExérCíto.
Nesta Casa reVisora pronunciou-se sobre o·projeto as
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nàcional, ambas opinando pela sua aprovação.
Cabe-nos, nesta oportunidade, analisar a medida sob
o aspecto financeiro;-no.s termos do que preceitUa o arL
108, VII, do Regimento Interno do Senado Federal.
Consoante esclarece
Exposição de M:otiv-õs <iue
acompanha a Mensagem Presidencial, a sugestão fundase na necessidade de se aumentar o número de integrantes da Polícia MHítai-àOlúritóriõ GOA.iU.aj)á,~tendo- em
vista ·o deSenvolVimentO éconômico e O pióPriô cresci:
mentO demográfiCo do referido Território.
A proposição em tela atende às determinações estabelecidas pela Lei n~" 6.270, de 26 de nÕvembrO-d~ -1975, que
criou as Polícias Militares dos TerritórioS Federais do
Amapá, de Rondônia e de Roraima, discipJifiou suas organizaçõeS básicits e seus efetivOs. ·
·

a

~ inigâvel, cabe registrar, que o aumento do efetivo da
valorosa Corporação em apreço há de contribuir eficazM
mente para a manutenção da ordem e da tranquilidade
públicas, valores tão estimados pelo povo amapaense.
No que concerne aos meios materiais neCessários à implantação do aumento do efetivo da citada Força Poli~
cial Militar, é de se destacai' que os recursos para tal finalidade advirão das próprias dotações do Território e previstas na vigente lei orçamentária da União.
Dessa.forma, evidencia-se á inexiStência -de óbice de
natureza financeira qUe-possa ser-opoSto à ápfoVaÇãó dó
presente projeto de lei, razão pela qual Opinamos pelo
seu acolhimento.

Sala das Comissões, ·27 de s_etembro de i984.- Passos
Pôrto, Presidente- Jorge Kalúme, Relator- Pedro Simon- José Fragelli- Jutahy Magalhães- Virgilio Távora - Almir Pinto - Cid Sampaio - Severo Gomes Hélio Gueiros.
PARECERES N's 549 E 550, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 56, de 1984
(n"' ~79-B/79, na Casa de origem) que "introduz alterações no parágrafo único do art. 4"' da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~"
5.452, de l~" de maio de 1943"
PARECER N• 549, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Senador Albano Franco
O emiriente Deputado Álvaro Dias ê o autor do presente Projeto que, mediante alteração -no Paiâgrafo Único do art. 4~> da Ciiflsolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1~> de maio de
1943- pretende garantir ao empregado!) cômputo do
tempo de serviço, para efeito de indenização _e estabilida~
de, referente aos períodos em que tenha estado afastado
do trabalho, em gozo de beneficio por parte de inStituição -de previdên-cia social.
Na situação a tua!, a lei vigente assegura essa contagem
apenas nas hipóteses de afastamento em razão de serviÇo
'militar ou acidente do trabalho.
Como se observa, a modificação consubstanciada no pr9jeto produziria efeitos extravagantes no sistiriia- de

garantias sociais que o direitO do trabalho consagra. De
fato, o empregado, quando se afasta em gozo~de licença
para tratamento de saúde, tem o seu vínculo laboral susM
penso, circunStância que elide qualquer contraprestação
salarial por parte do empregador, uma vez que a sua manutenção pecuniária pasSa a Correr à conta dos encargos
da Previdência Social, que é a responsável pelo regime de
seguro contraprestativo.
Se, na justificãção do projeto, seu ilustre autor destaca
que a alteração que pretende introduzir na CLT diz res~
peito ao perfodo em que o segurado se acha afastado por
motivo de doença, no texto da pioposição, porém, a redação é ambígua, pois refere-se a período em que ele estej<J,, "em gozo de benefíci"O por parte de instituição de
previdência social" redação que, na prática, envolve nuM
merosas prestações previdenciârfas previstas na legislação específica.
DígaMSe, aindil, que preceito idêntico foi Votado pelo
·presidente da R.eplibliCa,- p0r-OC3.sião da sanção da Lei n9
4.072, de 16 de junho de 1962, sob a alegação de que não
seria Hcito atribuir-se às entidades privadas um ônus que
o Estado não mantêm na relação de emprego com seus
funcionários.
No que tange, pois, ao objetivo indenizatório perseguido _pelo proj~to, é eyident~ que _ele não se justifica
doutrinariamente nem socialmente, valendo destacarMse
que, no regime de aposentadoria, ·esse interregno de sUspensão laborativa, referente a período em que ó segurado percebe o beneficio de auxílio doença, ê computado
integralmente, nos termos do§ 6~>, do art. 41 do Decreto
nl' 77.077 de 24 de janeiro de 1976.
Em face do exposto, o nosso parecer é pela rejeição do
presente projeto.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidente - Albano Franco, Relator João Calmou - Jorge Kalume - João Lúcio - Ahnir
Pinto - José Ignáclo Ferreira.
PARECER N• 550; DE 1984
(Da Comissão de Finanças)

Relator: Senador José Fragelli
O projeto ora em exame nesta Comissão de Finanças
tem por escopo alterar dispositivo específico da_ legislação trabalhista, objetivando acrescentar no cálculo do
efetivo tempo de serviço, para efeito da indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho em gozo e beneficio previdenciário.
Ao justificar a propoSição seU: eminení'e áutOr esclareM
ce que a alteração pretendida garantiria ao empregado o
reconhecimento do tempo de afastamento da atividade
por motivo de doença, para efeito de indenização aquisição de estabilidade.

e

Do pont9 de vista financeiro, entendemos que o moM
menta atual recomenda extrema prudênCia na apreciação de matéria legislativa, como a presente, acarreta
ônus adicional ao sistema económico, na medida em que
aumentam os custos da indenização trabalhista.
Ante a crise em que nos debatemos atualmente, entendemos que a proposição ora em análise nesta Comissão,
apesar do mêrito social de que se reveste, deveria ser
adotada em oCilSíão maís apropriada, eVítando:-_s6_ -agra~
var ainda mais as dificuldades financeiras que atingem
nossa economia.
A!i:sim considerando, opinamos pela rejeição do projeto, no âmbito da competência regimental deste órgão

té-cilTêo"..

-

..

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984.-:- PaSsos
Pôrto, Presidente em exercfcio ~Josê F;agelli, Relator
~ Jutahy Magalhães ~Almir Pinto~ Cid Sampaio Virgílio Távora- Pedro Simon, (vencido) -Severo Gomes ~Hélio Gueiros.
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PARECERES N•s 551 E 552, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 25, de 1984
(na origem, n~" 559-B, de 1983), que "altera a redaçào do caput do artigo 33 da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, para estender o direito à percepção do auxílionatalidade às mães carentes, não seguradas da entidade".
PARECER N• 551, DE 1984
(Da Comissilo de Legislação Social)
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Objetiva o projeto em exame, de autoria do ilustre depUtado Leôilidas Rachid, alterar o caPut do artigo 33 da
Lei Orgânica da Previdência Social, de modo a que o
auxílio~natalidade possa ser pago a qualquer gestante
não segurada da Previdêp_cia Social e sem meios para
prover o própriO- SUstentO.
Afirma o autor, em defeW da sua proposição, que:
..está a ocorrer em nossa legisl.ação social uma falha_ que -precisamos resgatar imediatamente, sob
pena de permitirmos o comprometimento do nome
e do conceito do legislador brasileiro no concerto da
comunidade das nações ditas civilizadas e, mais particularmente no fórunl de debates do plenárío da
OrgaOiiação Internacional do Trabalho (OIT) que,
em várias ocasiões, já fez aprOvar ali, indo inclusive
com a chancela dos representates do Governo brasileiro, inúmeras moções de apoio à mulher gestante,
desprovida de recursos. e carente de assistência
médicoMhospitalar."
No Brasil, País que sempre se mostrou sensível às
idéias mais avançadas em termos de legislação previdenciária, a proteção à gestante, contraditoriamente, não mereceu a atenção e o tratamento que
eram de se esperar."
Não podemos concordar c-om essa afirmação_ que nos
parece inadequada ·à realidade. A própria universalização do Previdência Social, alcançando, nos dias de hoje, nada menos do que 104 milhões de pessoas, entre segurados obrigatórios ou facultativos e seus dependentes,
não mais -permite esse tipo de generalização.
Ora, o princípio constitucional de proteção à maternidade obriga--qualquer instituição hospitalar, inclusive as
do próprio INAMPS, a atender as parturientes. Se, em
casos excepcionais, a gestante não ê segurada, toda a
rede estadual ou municipal, vinc-ulada às Secretarias de
Saúde, como os hospitais de pronto-soc-orro, postos de
saúde, ambulatórios etc., se acham perfeitamente aparelhados para 'dar assistência mê:dica antes e após o parto.
Assim, a Previdência Social, abrangente daquele universo de pessoas, é complementada pelos referidos serviÇos públicos estaduais e municipais, para- n-ão se- falar,
aiDda, dos prestados pela LBA e por entidades_ filantrópicas, subvellcionad-ãs pelo PoCier Público, voltadas para
o atendimento de pessoas carentes ou desprotegidas de
qualquer seguro social.
O projeto, no entanto, não visa à melhoria do atendimento mêdico à gestante, consoante a crítiCa feita na sua
"Justificatfva". o que ele pretente é estender o pagamento do auxflio~natalidade a pessoa não vinculadas à Previdência Social.
Se discordamos d~. "Justificativa"- quanto ao desamM
paro da gestante não segurada da Previdência Social,
não podemos igualmente, dar apoio à medida proposta,
porquanto envolve o dispêndio de recursos absolutamente I.ndispensáveis.
É preciso que sempre tenhamos em mente que a Previdência Social é uma caixa _1..omum, para a qual contribuem todos que ·exercem atividade remunerada, muitos
com grande sacrifícios, para receberem, sob determinadas condições, benefícios assistenciais e ·previdenciãrios.
Não deixa o sistema, baseado que é em cálculo atuariais,
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de se assemelhar ao seguro, face à sua comutatividade,
em que o primeiro se paga as prestações para depois receber o prêmio.
Ora, estender os beneficias previdenciários a quem
não é contribuinte sigri.ifiCã lesar os que pagam, ou seja,
a massa segurada. A intenção do projeto, sem dúvida, é
das mais meritórias. Entretanto, não tem a Previdêmncia
Social condições de sofrer, nesta atual quadra, qualquer
novo tipo de ôn1..1s, vez que já se acha bastante onerada
só para atender os beneffcíos e serviços existentes, muitos dos quais, sem a correspondente fonte de custeio.
Ante estas razões, nosso parecer é pela rejeição do
projeto.
Sala da Comissão, 14 de junho de 1984.- AJmir Pinto, Presidente eventual --Jutahy Magalhães, RelatorJoão Calmom - José Ignácio Ferreira - João Lúcio.
PARECER No 552, DE 1984
(Da Comissão de Finanç-as)
Relator: Seiiador Cid Simj)aio
O -projeto de autoria do Deputado Leônidas Rachid
altera o caput do art. 33, da Lei n"' 3.807, de26 de àgosto
de 1960, estendendo o auxílio-natalidade, numa quantia
igual a seu valor-referência a_ qualquer gestante, desde
que não tenha meios dC proVer o seu sustento, sem ilo entanto, aumentar os recursos financeiros da Previdência.
A Previdência precisa e deve ser inteiramente refOrmulada, porque como está não funciona. Não adianta a
criação de novos encargos, sem que a estrutura possa
atendê-los, pois, ela já-é precária para os existentes. h de
ter-se em vista que a assistência a todos os setores de saúde é predominantemente precária, quando não absolutamente inexistente. Criar-se novos encargos é dar-lhes
igual destino.
O projciõ-ilãO procura melhorar o atendimento médico da gestante, mas c-oncede o auxíli__o-natalidade.
O atendimento da gestante pré e pós o parto já ê feito
pela Previdência Social, pelas redes estaduais e muriícípais _de maternidades, pelos postos de saúde, ambulatórios e LBA.
A Previdência Social está em grave crise financeira e
deverá apresentar este ano um déficit de mais de um trilhào de cruzeiros, apesar dos sucessivos aumentos das
suas fontes de recursos, como a elevação variável da aliquota da Previdência de 8% para atê 10% e a recémcriada quota de 5,26% no preço do álcool. Assim é desaconselhável qualquer novo ónUs criado_ à Previdência,
sem se· elevar os recursos c-orrespondentes.
Em fucc dessas razões, somos pela rejeição do projeto.
SuJa das Comissões, 27 de setembro de 1984.- Passos
Pôrto~ Presidente em exercício - Cid Sampaio, Relator
-José Fragelli - Almir Pinto - Jutahy MagalhãesVirgílio Távora - Pedro Simon, vencido --Severo Gomes - Hélio Gueiros.
PARECERES NOs 553, 554, 555 E 556, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 293, de 1977
- Complementar, que "amplia o conceito de trabalhador rural, para efeitos previdenciários'._
PARECER No 553, DE 1984
(Da Comissão de Constltuiçio e Justiç-a)

Relator: Senador Moacyr Dalla
SuhsL:"rito pelo eminente Senador Franco Montoro, o
projeto sob exame visa a ampliação do conceito de trab;;tlhador rural, para efeitos previdenciários, com a nova
rctl;;~çilo que pretende dar à alínea ..a", do§ li', do art. 31'
da Lei Complementar n9JJ, de25 de maio de 197l,que
in.~titui ~l Progrmn:l dC Assistêncíà ao-Trabalhador-Rural.
Com efcifo. o me-ncionado dispositivo da lei alteranda,
ctmsidcra trab;;tlhador rural a pessoa física que presta
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serviços de natureza rural a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie.
Com o projeto, fica reconhe_cido como trabalhador rural a pessoa física que presta serviços dessa natureza, ou
que contribui para a efetivação desses serviços, em prédio rústico ou propriedade rural, inclusive cozinheiros,
mediante remuneração de qualquer espécie.
A inclusão dos cozinheiros, conforme salienta o Autor, se justifica porque os mesmos são autênticos trabalhadores rurais, des_envolvendo atividade tipificada e in~
questíonaveJmente ligada ao rurícola.
Justificando a proposição, aduz, ainda, o Autor, que a
Justiça do Trabalhº-reconhece como trabalhadora rural
a cozinheira que exerce suas atividades na cozinha da
propriedade rural, fazendo jus, portanto, ao amparo previdenciário.
A verdade ê que a medida tem inequívoco alcance social, pois a atividade da cozinheira, nos termos em que
foi posicionada, é parte infegrarite e índispensáVél nos
serviços de natureza rural.
Frize-se, ademais, que o texto sob exame conceitua expressamente o cozinheiro como pessoa físi"Ca que cóiltribui para a efetivação desses serviços de natureza rural,
em prédio rústico ou propriedade rural.
No ri1omento em que o- PRO RURAL completa oito
anos de fecunda existência, não se pode deixar de reconhecer que as medidas preconizadas na proposição fazem merecídajustiça a essa nurilerosa classe de trabalhaàores--dO- campo.
Por se tratar de sin8ular programa previdenciáiio, de
elevado alcance social, os recursos para o seu custeio,
previstos no artigo 15 da Lei Complementar n9 II, de 25
de maio de 1971, estão devidameilte-colnpatibilizados
com as exigências constitucionais.
Assím, jurídico e constitucional, opinamos, também,
no méfito-;--pela aprovação do projeto, nos termos da seguinte
El\IIENDA No 1-CCJ
(Substitutivo)
Ao Projeto de Lei do Senado n9 293, de 1977_Complementar - , que "amplia o conceito de trabalhador rural, para efeitos previdenciários'\
O Congresso Naci_onat decreta:
Art. ]I' A alínea, "a", do§ I~", do art. 311 da Lei Compleme~tar n~'_ ll, de 25 de maio de 1971, passa a v~gorar
-cõm- a S~êguinte redação;
--. "a) a pessoa físiCa que presta- serviços no Ineio
rural, mediante remuneraÇão de qualquer espécie."

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, reVogadas as disposiÇões em contrário.
Sala das ComissõeS, 16 de maiCI de ·1979. - Henrique
de La Rocque, Presidente - Moacyr Dalla, Relator Lázaro Barboza - Helvfdlo Nunes, vencido - Bernardiw
no Viana- Aderbal Jurema- Franco Montoro_- Almir
Pinto - Murilo Badaró - Aloys.io Chaves - Nelson
Carneiro.
PARECER No 554, DE 1984
{Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Senador Jessé Freire
Pretende o eminente Senador Franco Montara, com o
projeto em exame, incluir, expressamente, na álínea. "a"
do §_ ]I'_do_ a_rtigo 3?_da_ Lei Complementar n"' I 1, de 1971,
que coiiCeitua o que~ "trabalhador rural" para os efeitos
da legislação pertinente, à categoria dos cozinheiros.
Adverte O- Autor e nisso se assenta a "Justificativa" do
projetO, qUe a Previdência Social vem se negando a reconhecer as cozinheiras, qúe prestam serviços ém estabelecimento rural, coino beneficiárias- do FUNRURAL,
cl~ssificando-as na catego"riã-de empregadas domésticas.
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Ora. "grande--parte das propriedades rurais têm nacozinheira peça importantíssima de seu funcionamento, na
medida em que mantém empregados, as mais das vezes,
em grande número".
- Assim, conclui o ilustre Senador Franco Montoro:
.... Evidente que a cozinheira não pode ser considerada ne~ confundida com a prestadora de serviços
doméstiCos, realizados na casa do empregador rural, espec-ialmente, porque, como sabemos, poucos
~mpregãdores rurais vivem-no-meio furai. Além do
mais, as co:rinheiras que exercem suas atividades na
agricultura (no meio rural) percebem o salário minimo da região, em igualdade de condições como os
demais trabalhadores, sofrendo os mesmos desc-ontos (habitação e alimentação), o que não ocorre com
os empregados domésticos, os quais percebem salários mais baixos e para os quais não prevalecem as
deffiais c-ondiçõeS estabelecidas."
O projeto_ estabelece, po:Jrtanto, uma distinção que se

faz necessária entre a cozinheira, trabalhadora rural, e a
cozinheira, empregada doméstica. Vale, ainda, ressaltar,
que essa distinção, longe de ser acadêmica, tem um sentido eminentemente prático, pois além de ser reconhecida
pela Justiça do Trabalho, permitirá que a remuneração
da categoria seja, em forma e em valor idêntico a dos demais trabalahdores rurais.
-- Com eStas Considerações, opinamos pelo aprovado
projeto,
Sala das ComisSões, 20 de setembro de 1979. - Lenoir
Vargas, Presidente - Jessé Freire, Relator- Henrique
de La Rocque - Jayson Barreto - Humberto Lucena.
PARECER No 555, DE 1984

-- (Dã. ConliSsão de AgricultUra)
Relator: Senador José Uns
A Lei Complementar n"' 11, de 25 de maio de 1971, estabelece, no art. 3~', que o trabalhador rural e seus dependentes são benefiCiários do programa assistencial cjlle o
referido texto legal institui. O parágrafo primeiro considera trabalhador rural
1 - A pessoa física que presta serviços de natureza rural, a empregador, me_diante remuneração de qualquer
espécie;
2- o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, tra9all:!_e na ativiç_lade rural, indivicfualmente ou em
regime de ecOTIOmia faiTdiiar, ãssim entelldido o trabãiho
dos membros da família iridispensãvel à própria subsis~
tência e exercido em condições de mútua dependência e
colaboração.
No § 2~", do mesmo art. J9, o t:iependente é definido,
como tal, da mesma forma que na legislação previdenciáría.
- Q projeto dC lei que vem_ ao_ estudo desta Çõmiss~o
preteilde dar à alínea a, do§ 19, do aludido art. 3~", aredação- que s-egue:
Art. 311
··-···············~··············
§ lO
.................................. -.
a) a pessoa física que presta serviços de natureza
rural, ou que contribui para a efetivação desses serviços, em prédio rústico ou propriedade rural, ínclu~
sive cozinheiros, mediante remuneração de qualquer espêcie.
Na jU:stifica.ção, o autor do projeto, Senador Franco
Montara, afirma que Q... Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, Autarquia gestora do sistema, vem se negando a reconhecer as cozinheiras que prestam serviços
em estabelecimentos rurais (fazendas, empresas rurais
etc) como beneficiárias da previdência social rural". E
prossegue_:
O que estã acontecendo, talvez, seja um certo
desconhecimento de como funcione um estabeleci-

menta rural, pois as cozinheiras d6s.ses estabeleci-

mentos são realmente verdadeiras trabalhador-as rurais, até porque_, corno sabemos, trabalham para
empregadores que desenvolvem atividades, tipica·
mente, de natureza econômica e de finalidade lucrativa.
Com efeitõ, grande parte das propriCdades rurais
tem na cozinheira peça importantrssima de seu funcionamento, na medida em que mantém emprega- _
dos as mais das vezes em grande número e, portanto, precisam de quem se encarregue de preparar a
alimentação para todos os que-ali exercein suas atividades.
A Comissi!o de Constituição e JustiÇa- cOnsiderou a

matéria c-on-stituClonal e jurídica,
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oferecendQ~!h~_-Substi

tutivo.- A Ccimí.Ssào de LegislaçãO Socia1 3.pr0-voll a Proposição originaL
Em que pese a argumentação expendida pelo autor do
projeto, não se,justifica, na hipótese, a alter3ção pretendida.
A definição de trabalhador rural, para fills prevideilciáiíos, tem conotações legais e especítlcas, que não se
confundem com o critério estabelecido pela legislação
própria, para efeitos- exclusivamente- trabalhlstas_.__Não
podem, portanto, comunicar-se entre si os conceitoS específiCos de cO.da uma daquelas áreas.
Daí surge a impossib.iHda-de de extriipo-lir-se, para à
plano de previdência social a conceituação estabelecida
pela Lei n~' 5.889, de 1973, que estaiU.i normas reguladoras do trabalho r:_ural.
Efetivameilte,_:SfigunOÕ- a-Tei Complementar· n<l -11,
que se pretende alterar, é considerado trabalhador rural,
conforme ficou salientado, a pessoa física que {m!sta serviços de natureza rural a empregador. Ora, essa definição
não abrange a atividade exercida na preparação de alimentos, ainda que destinados a trabalhadores rurais.
Tanto assim, qtie eSseS alimentos poderão ser fornecidos
por terceiros, empresários ou não, estaOe1ecidos.na zona
rural urbana, compreendendo-se, tal ativídade no âmbito da Lei n~' 3.807, de 1960, e legislação posterior.
Por eqüidade, também surgiriam problemas. A
adoção_da medida proposta levaria, fatalmente, sua extensão a médicos, engenheiros, motoristas, tratoristas e
outros, que prestem serviços profissiomiis em fazendaS, o
que, evidentemente, não seria possível, pelaS implicações
-daí decorrente:).
O enquadramento previdenciârío do trabafhador em
estabelecimento rural não se opera em função do empreendimento, mas sim de acordo com a característica
do trabalho do empregado. A transferência das cozinheiras, na situação em exame, para o plano previdenciârio
rural, constituiria indesejável retrocesso para as niesmas,
atualmente sob amparo da Lei Ofgllnica de~Previdência
Social - LOPS.
A proposição contraria, por outro lado, a filosofia que
norteia a ação do Governo Federill, que procura justamente criar meios e recursos capazes de proporcíonar ao
homem do campo situação previdenciâria equivalente à
do trabalhador da cidade, propósito que levou à -elaboração de projeto de lei comPlemeil.tar a ser apresentado
- conforme informações correntes - à deliberação do
Congresso Nacional. O objetivo é estender aos trabalhadores e empregados rurais o regime da previdêncía social
urbana.
Somos, portanto, pela rejeição do presente projeto de
lei.
Sala das Comissões, 18 dejüiillo cfe 19_86~-...:EVeJásiO
Vieira, Presidente.- José Lins, Relator. - Affonso Camargo -- Passos Pôrto - José Ricba.

PARECER No 556, DE 1984
(Oa Comissão de Finanças)
Relator: Senador SeVero Gomes
A proposição que nos cabe examinar, de autoria do
ilustre Senador franco Montara, tem por objetivo esten-

der o conceito de trabalhador rural, contido no art. 311 da
Lei Complementar n9 II, de 25 de maio de_ 1971! para
efeitos prcvldenciârios.
Sustenta o autor, em sua Justificação, que certos serviçOs, embora constantes de atividades-meio da atividaw
de rural, devem ter os seus prestadores incorporados aos
benefícios atribuídos aos trabalhadores rurais, citando o
caso dos cozinheiros que exercem o seu mister em pro- Priedades rUrais.
A Comissão de Constituição e Justiça~ po-r maioria dC
votos, manifestou-se pela constitucionalidade e juridicidade do projeto _e, no mérito, pela sua aprovação,_na forma do substitutivo oferecido, o qual, a nosso ver, apriw
morou a redação da sugestão original.
_Concluindo, também, pela aprovação da medida,
. p~_q11unciouwse a Çomissão. de Legislação SQ_cial.
Encaminhada a proposição à Comissão de Agricultuw
ra, após minuciosa análise de seu conteúdo, concluiu
aquele órgão técnico-pela rejeição da providênCia, ressalt<>ndo o douto parecer aspectos negativos contidos no
texto em exame, verbis:
"Efetivamente, segundo a Lei Complementar n9
II, que se pretende alterar, é considerado trabalhador rural, conforme ficou sa!ieritado, a pessoa física
que presta serviç·~n~ de -natureza rural a empregador.
Ora, essa definição ·nao abrange a ãtiVidade exercida
n_a prep-aração de alimentos, ainda que destinados a
trabalhadores rurais. Tanto assim, qUe esses alimentos poderão ser fOr-neCidos -por terceiros, empresários ou não, estabelecidos na zona urbana,
compreendendo-se. tal atividade no âmbito da Lei
n~' 1.807, de 1960, e leg"islação posterior. _
Por eqUidade-, _também surgiriam -problemas. A
adoção da medida proposta levaria, fatalmente, sua
extensão a médicos, engenheiros, motoristas, tratõristas e outros, que prestam serviços profissionais
em fazendas, o que, evidentemente, não seria Possível, pelas implicações dai decorrentes. O enquadramento p-revidenciário do trabalhador em estabelecimento rural não se opera em função do empreendiinei'lto, -mas· sim de acordo -com a ca-racterística do
trabalho do empregado. A J~an~ferência das_cozinheiras, na sitUação em exame, paia o plano previdenciârio rural, constituiria íriâesejável retroceSso
para as meSmas, atualmenie so_b amparo da Lei Orgânica .~e Previdência Soc!al - LpPS."
Preliminarmente,' h-â que se óistingUíris--noriilãS que
regulam o trabalho rural e aqueles que disciplinam oregime previdenciário do trabaih3.dor rural.
Busca o projeto alargar o conceito de trabalhador rural, contido na Lei Complementar n~' II, de 1971, para
alcançar empregados domésticos prestadores de serviços
na área rural, tendo em vista outorgar-lhes o regime pre_v.idenciário do Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural - FUNRURAL.
Todavia, tais empregados já se incluem entre os segurados do Instituto Nacional de Assistência e Pfevidência
_SociaJ, consoante dispõe a Lei n9 5.859, de 11 de de:
zembfo de 1972-em seu=art: 41', verbis:
''Aos empregados domésticos são assegurados os
benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência
Social, na qualidade de segurados obrigatórios."
Vê-se, pois, que o objetivo do projeto se restringe à
m-udança~do regime específico que- ampara tal cateSoria
p~_ra o FUNRURAL, regime este também constante do
atu-al Sisteffia Nacional de Previdêncfa e ASsistência SociaL
Cabe ressaltar, nesse passo, que a nova sistemática da
política previdendâria social extinguiu o FUNRURAL,
como entidade autárquica, mantendo-o, __ aperias. como
regime, ou seja, modalidade específica de prestação de
benefícios sociais e assistência médico-hospitalar.
De qualquer sorte, resulta evidente a inocorrência de
qualquer proveito conl a ad_oção da medida para o Sistema criado pefa Lei nl' 6.439, de }I' de Setembro de 1977,
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assim como inexistem, ou pelo menos são duvidosos, os
beneficias complementares atrjbuídos aos segurados da
PrevidênCia Social Rural.
Deíxando de se demonstrar, plenamente, a eventual
melhoria proporcionada pela mudança do regime da
previdência urb_ana, ao qual se acham inCluídos os empregados domésticos consoante, ainda, o disposto no
item II do arl.A9, do Regulamento dos benefícios da Previdência Rural, aprovado pelo Decreto n9 83.080, de 24
de janeiro de 1979, para a previdência rural, entendemos
desaconselhável a alteraçao proposta.
Cãbe registrar, ademais, que não se trata de normatização das relações de trabalho, porém da transmutação
de regime previdenciârio da categoria de empregados d<r
méstíi::os-para empregados rurais, para os efeitos de apli. caç_ã_o_ de legislação da Previdência Social.
Evidencia-s.e, na· caso presente, que a proposição apresentada pelo ilustre então Senador Franco Montara, em
decorrência do longo Perrodo de tempo em que iniciou
sua tramitação nesta Casa até os dias atuais, de certa forma, perdeu seu relevante objetivo social, f~ce ãjâ rçferida alteiação da legislação disciplinadora do FUNRUw
RAL e, em especial com o advento da Lei n9 6.439, de

a

1977.

-

~

As razões ora alinhadas conduzem~nos a opinar pela
rejeição do projeto, considerandoMse, ainda, a incerteza
acerca dos efetivos proveitos que traria a medida para os
empregados por ela abrangidos.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984. -Passos
Pôrto, Presidente em exercício- Severo GomeS, Relator
~ Jutshy Mag~hães- Pedro Simon, vencido·- Almir
Pinto - Virgílio Távora - Hélio Guelras

PARECERES N•s 557, 558 E 559, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado q9 147, de 1981,
que "modifica dispositivo da Consolidação das Leis
do Trabalho''.

PARECER N• 557, DE 1984
(Da- Comissão de Constituição e Justiça)
Rel_ator: Senador José Fragelli
O Projetei sob exame, de autoria do ilustre Senador
Jiumberto Lucena, altera a redação do artigo 883 da
CL T, Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, com o
objetivo de elevar de 6% para 12% a.a., os juros de mora
incidentes sobre a importância da condenação nas cau~s traba1histas, quando o executado não tenha pago
rtein gar'á:ntído de imediato o valor da execução.
Na Justificação salienta o Autor que. "o percentual
atualmente estabelecido (6%a.a.) mostra-se totalmente
irrisório, motivo por _que propomos a sua elevação, de
modo a compatibilizá-lo (o percentual) com o que ocorre
presentemente nas decisões proferidas em ações desapropriatódas".
Diante do exposto e considerando que o Proje.to, de
indiscutível utilidade social no mêrito, não encontra óbiw
ces quanto ao aspecto jurídico-co'nstitucional, somos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 198L --AioyR
sio Chaves, Presidente. - José Fragelli, Relator. Moacyr Dalla- Bernardino Viana- Lázaro BarbozaTancredo Neves - Leite Cbaves -Franco Montoro Benedito Canelas - Humberto Lucena, sem voto - AIR
mir Pinto.

PARECER N• 558, DE 1984
__
(Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Senador HéJio Gueiros
De autoria do nobre Senador Humberto Lucena, foi
apreciado na Comissão de Constitu~ção e Justiça desta
Casa projeto de lei alterando a redação do artigo 883 da
Consolidação aas Leis do Trabalho, Com o fim de majorar para 12%, em lugar dos 6% vigentes, os juros de mora
que in_cidem sobre a quantia da condenação nas causas
trabalhistas na hipótese de o executado não pagar nem
garantir o valor da execução. A douta Comissão de
Consiítuição e Justiça aprovou o projeto tanto quanto à
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sua avaliação em termos de constitucionalidade e juridícidade, como quanto aO seu mérito, vindo, agora, a proposição ao ·crivo da Comissão. de Legislação Social.
Sem dúvida há oportunidade e justiça no projeto. Ao
tempo da edição da Consolidação das Leis do Trabalho
- J'i' de Maio de 1943, através do Decreto-lei n~' 5.452....a mora n-a base de seis por cento ao ano era razoável e
adequada à situação econômico-tinanceira do BraSil e do
mundo. Hoje, porém, se trata de uma taxa obsoleta, superada, incapaz de representar ônus punitivo- conti-a
quem quer que seja, de modo que a majoração de_cem
por cento pretendida pelo projeto se impõe.
Nestas condições, opinamos favoravelmente à transformação do projeto em lei.
Sala da Comissão, 31 de maio de 1984. - Jutahy Magalhães, Presidente- Hélio Gueiros, Relator- Gabriel
Hermes- José Ignácio Ferreira- Jorge Kalume.

PARECER N• 559, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senadoi Josê Fragelli
Na forma regimental, _ve-m a exame da Cçjinissãcide
FinançaS OProjeto de lei dO Senado que modifiCa dfspO:.
sitivo da vigente Consolidação das Leis do Trabalho.
Ao jusUficár suã J)ropoSiç~o. deSt8.-Cã o ilustf-e Senlid.or
Humberto Lucena:
"Aos débitos de natureza trabalhista, decorrentes de decisõeS judiciais; são acrescentado-s~ como se
sabe, juros moratóriaS calCUlados na base de-6%
a.a.-. Tal acréscimo decorre de determinação contida
na lei (art. 883,-ô:a vig-inte Co-nsofid.iÇão das leis do
Trabalho), bem como da Súmula 224, do Supremó
Tribunal Federal, esta, inclusive, a estabelecer o termo iriicial da respectiva contagem a data da notificação iniciai.
Entretanto, o percentual estabelecido (6% a.a.)
mostra-se totalmente irrisório, motivo por que PrOpomos a sua elevação, de modo a compatibilizá-lo
(o percentual) com o que ocorre presentemente nas
decisões proferidas em ações desaPi-OP:i-iã.tói-fas.''
Objetiva o prOJetO- fuar os juros de Uiora à -raião d~
12% (doze por- cento) ao ano a contar da notificação mr-- -·
cial.
Realmente, o percentual de 6% (seis por cento) ~m vigor é irrisóriO o:·qlie fundàmenta a elevação para-o·
dobro.
O percentual proposto já se verilica nas ações de desapropriação.
Trata-se de providência de grande justiça e inquestionável oportunidade, tendo em vista o caráter punitivo do
percentual nas ações trabalhistas.
Sob o aspecto financeiro, a medida é de toda conveniência, ante a COnjuntuiã Cconômico-financeira .que
vive o Brasil.
Ante as razões declinadas, opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente em exercício -José Pragelli, Relator
- Pedro Simon - Jutahy Magalhães - Almir Pint9 Cid Sampaio - VirgJ1io Távora - Severo Gomes Hélio Gueiros.
PARECERES N... 560~ 561, 562 E 563, DE 1984
Sobre o ProjetO de Lei do Senado n"' 153, de_ 1980
Complementar, que "est8belece que o PIS/PASEP
terá correçio anual com base 'no lndice Nacional de
Preços ao Consumidor".
PARECER N• 560, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson CUDeiro
O eminente SenadOr Franco Montoro dá, através do
Projeto de Lei Complementar n~" 153, de 1980, noVil re-
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dação ao art. 3~>, letra a, da Lei Complementar n..,. 26, de
II ~e setembro de 1975,
Em síntese~ o nobre parlamentar paulista deseja que a
correção monetária anuaJ -do saldo credor_ do PISfPASEP seja feita levando êm conta o Irldice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), insiituido pela Lei n..,.
6.707, de 30 de outubro de 1979, e não pelo índice irreal
das Obrigações Reajustáveis do TeSouro" NacionaL
E a~sim justific~ sua pi?ROsição:
- "0 PISjPASEP'não -pode Ser corrigido, na base
irreal de 45%. Desde 1975 as vãdações nos coeficientes de correçào monetária têm sido fixadas, pelo
Governo Federal, em: níveis inferiores aos da inflação.
Assim, em 1979, a correção monetária foi de
47,2%, enquanto a inflação elevOll-se a 77,2%, entre
junho de 1979 e junho 'de 1980 a correção monetária
foi de 55,2% e a 1nflã.Ção atingíU algo próximo dos
95%. Para o -coDJurüo de 1980 a diferença deverá
continuar sendo substancial: 45% para a correção
(segundo decisão do governo} e no mínimo 85%
- para a inflação.
-Fundamentalmente, os pequenos poupadores e a
grand~? massa de a_ssalariados e§_tª"o s~ndo os mais
Piejtfdicados, pÕrque--não dispõerp_ 9e cOndições,
ne~ _de esca_la de: poupaitça suficiente para efetuar
aPHcações alternativas.
Qs assalariados, vêm perden~o pela corrosão do
_valor. ~ea!_ de suas- C<?Ías _no ~~~-PA_êEP_:e FGTS,
pois esias São reajJJSta.dãs segundo~ã. cOfreÇãO mOfletári~ prefixada pelo _g9ver~o. . _ __
~
_
A Côta do trabalhador nos citados fundos estâ
sendo vorazmente dilapidada Pela atual política
econômicã, a Uina iaXã- aproxin1a_9a de 16% ao ano.
Realmente, a _situação foi a seguinte:
a) se o trabalhador tinha 100% no PIS-PASEP
_e~ de~embn;>_ de __ l978, ter~ 65% (mo_~:_:~~ de _valor
conitiinte)" em deieinb!O de 1980;
b) se em dezembro de 1979 tinha I 00%, em de___
zembro de_ 1980 terá 78,4%;__
- cfSe
áezembro de 1978 tinha 100%, em junho
" __.,.,. de 1980 tem _76,6% (correção monetáia ·no período
__ ___i~.!!J.. a_ ~-~~--!~fl-~l(ãQ_jg~aia_l_1Q_%).
-- -Daí a presente proPosição que manda adotar para correção monetária do PIS-PASEP o lndice Nacional de
Pr~o_s___aQCónsumfdor, que inais se ap-roximá da efetiva
desvalorização monetária e que jã é aplicado aos reajustamentO$ salariais, na forma da Lei nl' 6.707, de 1979.
Essa medida resguarda, como se impõem," os direitos dos
empregados e fu_ncionários. O que não se pode admitir ê
que a grande massa assalariada c_ontinue a pagar a apontada diferença entre a variação dos c-oeficientés de correçã,o monetária e as taxas de inflação.
Meu voto, assim, é pelo prosseguimenlo do Projeto,
cujo mérito deverá ser examinado pelas doutas Comissões de Legislação Social, de Economia e de Finanças.
Sala_das Comissões, 8 de outubro de 1980. '7"'Aderbal
Jurema, Presidente em exercício- Nelson Carneiro, Re_l_ator _- Helvídío Nunes- Franco Montoro, sem votoLuiz Fernando Freire --Aimir Pinto - Bernardino Viana
- Raimundo Parente.

em

PARECER N• 561, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Senador Dejandir Dalpasquale
Sob a _fundamento de que os indices oficiais _de cor-rCção-monetãria nãO correspondem-à realidade, pois que
sâ.o fixadas em níveis inferiores à inflação, o eminente
Senador Franco Mo11toro apresenta o projeto em exame
com o objetivo de estabelecer que o saldo das contas do
PIS/PASEP seja corrigido segundo Q. "lndice Nacional
de Preços oa Consumidor", ao invés de seguir a variação
das.. ·:obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional",
comQ atualme_nte dispõe a legislação pertinente.
Declara o Autor, n~. "Justificação", _que a, "cota do
trabalhador, nos citados fundos, está sendo ve-razmente

dilapidada pela atual política econômica:; a uma taxa
aproximada de 16% ao ano", de acordo com o seguinte
quadro:
a)_ Se o trabalhador tinha tOO% no PIS/PASEP em
dezembro de 1978, terá 65% (moeda de valor constante)
em dezembro de I 980;
b) se em dezembro de 1979 tinha 100%, em- dezembro
de 1980 terá 78,4%.
c) s__ee.m dezembro de 1978 tinha, 100%, em junho de
1980 t_~m 76,6% (correção monetária no período igual a
84%; inflação igual a 140%).
Realmente, como é notório, os índices de correção
monetária não vêm acompanhando as taxas de inflação.
O próprio Governo, reconhecendo implicitamente essa
situação, adotou, em relação aos reajustes semestrais dos
saláfiOs, o If\J"PC como fator de correção.
Ora, constituindo as contas do PISJPASEP um fundo
de natureza providênciária, destinado a garantir ao trabalhador, por <?casição de sua aposentadoria ou afastamento definitivo de atividade, recursos que lhe permitam, pelo menos, suavisar suas novas condições de vida,
claro está que se os saldos credores não forem corrigidos
em bases reais, em pouco tempo as finalidades desses
programas estarão completamente anulados.
Desse modo, o projeto, ao substituir a correção mo-netária das. "ORTN" pelos índices do, "JNPC" atende aos
objetívos precípuos do PIS/PASEP, impedindo a corro-são çlos_~calores_ depositados nas contas dos trabalhado~
r~s,_ ra~ão pela qual, opinamos pela sua provação.
Sa1a das Comissões, 4 de junho de 1981. -- Raimundo
Parente Presid~nte - Dejandir Dalpasquale, Relator Franco Montoro - Almir Pinto - Lenoir Vargas.

PARECER N• 562, DE 1984
(Dà Comissão de Economia)
Relator: Senador José Fragellf
De autoria do ilustre Senador Franco Montoro o Projeto de Lei do Senado n"' 153/80 estabelece que o PIS/PASEP terá correçào anual com base no fndice Nacional
de Preços ao Consumidor.
O teor da Justificação do autor, ~ o seguinte:

''0 PIS/PASEP não pode ser corrigido na base
irreal de 45%. Desde 1975 as _variações nos coefi·
cientes de correção monetária têm sido fixadas, pelo
Governo Federal, em níveis inferiores aos da inflação.
Assim, em 1979, a correção monetária foi de
47,2%,_ ~nquanto a inflação elevou-se a 77,2%; entre
junho de 1979 e junho de 1980 a correção monetária
foi de 55,2% e a inflação atingiu algo próximo dos
9-5%. Para -o conjunto de 1980 a diferenç:i deverá
continuar sendo substancial: 45% para a correção
(segundo decisão do governo} e no mínimo 85%
para a inflação.
Fundamentalmente, os pequenos poupadores e a
grande massa de assalariados estão sendo os mais
prejUdicados, porque não dispõem de condições,
nem de escala de poupan·ça suficiente para efCtuar
aplicações alternativas.
Os assalariados, vêm perdendo pela corrosão do
valor real de suas cotas do PIS/PASEP e FGTS,
pois estas são reajustadas segundo a correção monelâria prefixada pelo governo.
A cota do trabalhar nos citados fundos está sendo vorazmente dilapidada pela atual política econô~
mica, a uma taxa aproximada de 16% ao ano."
Aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiç<i. e
Legislação Social, a proposição em tela é submetida à
apreciação desta douta Comissão de Economia.
Sem dúvida, a pretensão do autor, de .substituir os
índices aplicáveis às Obrigações Reajustável.~ do Tesouro
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Nacional- ORTN, pelo Jndice Nacional de Preços ao
Consumidor -lN PC, para efeito decorreção monetária
anual dos saldos das contas individuais do PIS/PASEP,
dispensa maiores justificativas além das que foram apresentadas.
O Estado não_ pode se limitar à criação de mecanismos
de conteúdo sócio-económico; sem, aci meSmõ tempo,
procurar resguardá-los dos eventos que os tornem ineficazes e dissociados dos objetivos para os quais foram
instituídos;
O processo Tnflacionârio, -no Brasil, é hístóricO. Por- tanto, a correção monetária dos recursos é uma necessidade inquestionável.
Em se frafàndo de um património social, a questão se
torna mais relevante, daf opiilarmos peJa aprovação do
Projeto de Lei do Senado n'l 153/80, à vista de sua oportunidade e justiça.
Sala das Comissões, 16 de setembro -de 1981.- Luiz Cavalcante, Presidente eventual- José Fragelli, Relator
- Arno Damiani - Alberto Silva - Gabfiel Hermes,
vencido .....,.. Josi Richa.

PARECER No 563, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Severo Gomes
A proposição em tela, de autoria do então Senador
Franco Montara, tem por escopo determiriãr a aPlicação
da correção monetária anual sobre o saldo credor .dos
Programas de Integração Social (PIS} e_de Formação do
Património do Servidor Pdblic_o (PASEP), com -base nõ
Indice Nacional de Preços ao Consumidor.
No final da sessão legislativa de 1982, foi o ProjetO devolvido à Secretaria da Comissão, nos termos do art. 95
do Regimento Interno, tendo sido aprovado o prosseguimento de sua tramitação em 22 de novembro de 1983,
observado o disposto no§ 29 do art. 368 do referido diploma regimental.
Cumpre ressaltar que a medida em apreço obteve manifestaçõeS favoráveis das Comissões de Legislação Social e de Economia, após pronunciamento, pela constitucionalidade e juridicidade, emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça.
A medida sugerida funda-se no fato de ser absolutamente irreal a correção monetária aplicada sobre o saldo
anual das cotas do PISJPASEP, demonstrando o autor
da proposição a enorme defasagem entre os índices de
correção determinados pela Lei Complementar n9 26, de
II de setembro de 1975 e as taxas de inflação apuradas
até o ano de 1980.
Se apliarmos o mesmo estudo comparativo até o presente ano, haveremos de constatar diferenças ainda
maiores em prejufzo flagrante dos assalariados, em geral.
A solução, pelo menos parcial, do problema consiste
na adoção da med.ida ora proposta, uma vez que o
INPC, não obstante deixe muito a desejar como critério
de correção automática dos salários, se constitui rici instrumento que mais se aproxima da efetiva desvalorização da moeda.
No plano social, pois, a providência encontra o maior
respaldo, o que, por si só~ juStifica o seu acolhiiiJ.ento.
A sua aplicação no campo financeiro hã de se efetivar
mediante medidas que autorizem transferências de recursos oriundos de fontes que apresentam suficiência de
meios.
lnexistindo óbice de natureza financeira, no âmbito
das atribuições desta Comissão, e evidenciando-se a relevância da matéria- contida no presente projeto, somos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões,27 de setembro-de 19S4.;..Pa55os
Pôrto, Presidentee em exercício- Severo GOUies,-ReJator_- Jutahy Magalhães- José Fragelli- Pedro Simon
- Cid Sampaio- Almir Pinto- Virgílio TávoraHélio Guelras.

PARECERES Nos 564, 565, 566 E 567, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'l372, de 1981,
que "altera dispositivo da vigente Iegislaçilo prevfden~
ciária, para o fiin de assegurar também ao marido
viúvo o direito ao benefício da pensilo".

PARECER No 564, DE 1984
(Da Comissão de Constituiçã_o e Justiça)
Relàior: Senador Hélio Gueiros
O Projeto sob exame, de autoria do Senador Humberto Lucena, altera dispositivO da legiSlação pi-evidenciária
para o fim de assegurar também ao marido viúvo o direito_ ao beneficio da pensão.
2. Na justificação, argUi O A_utOr;, ..-dizendo, como_o
(az presentemente o inciso I do.ai-t. 11, dii LOPS; c:iuesão
dependentes dos segurados para efeito de aplicação da
lei;, "a esposa, o marido inválido, a companheira, etc,
etc, etc. .." o que resulta, na prática, é que o marido de
trabalhadora Segurada da pi-Cvidência- sOCial somente farã_jus à pensão por morte dessa sç ficar ihvãlido. A situação é injusta e resulta; certamente, no ânimo precon~
ceituoso segundo o qual só o marido deve deixar pensão
à mulher ou à família".
3. O Projeto não oferece obstáculos sob o aspecto
constitucional e jurídico-regimental. Não se pode invocar contra ele o parágrafo únicO do art. 165 da Constituição, jã que não se está crianâ~ -um -oeriefiCiO~ Inãs ape~
nas corrigindo uma distorção, pois a pensão do marido
decorre das contribuições pagas pelo cônjuge-mulher à
Previdência Social.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
por constitucional,jurfdico, regimental, e de b~a técnica
legislativa.
- Sala das Comissões, 16 de novembro de 1983. -Murilo Badaró, Presidente - Hélio Gneiros, Relator - Al-

fredo Campos - José lgnáclo Ferreira - Guilherme Pai·
meira - Odacir Soares- Helvídlo Nunes- Marcondes
Gadelha- José Fragelli -Amaral Forlan.

PARECER N• 565, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)

Relator: Senador Jorge Kalume
Com o presente projeto,- o ilustre Senador humberto
Lucena pretende alterar o item I do art. II da Lei n9
1.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei orgânica da Previ-dência Social- a fim de garantir ao marido viúvo o direito ao _benefício da pensão garantida pela Previdência
Social.
Como se sabe, no atual regme da Lei n9 J.807, de 1'960,
o marido só faz jus à pensão deixada põ-r mOrte da esposa, segurada da Previdência Social, quando inválido; circunstância restritiva que não ocorre, na situação inversa,
em relação à esposa, na hipótese de marido ser titular do
seguro social. Assim, a lei prescreve que a esposa terâ dire"ito à pensão, em qualquer caso, ocorrendo a morte do
segurado de que é dependente obrigatório, enquanto o
esposo da segurada só logrará idêntico beneficio se inválido.
Tal situação, conforme salientã o emiD.ente autor do
projeto, não se just_ifica, _pois é resul~ante do ânimo pre-_
conceituoso de que só o marido deve deixar pensão à
mulher ou à família.
De fato, no regime do seguro social, em que o sistema
contributivo não distingue entre contribuintes do sexo
masculino e do feminino - ambos sUbmetidos à mesma
taxa de contribuição parafiscal- apresenta-se estranha a
diferenciação estabelecida pelo item I do_art. 11 da Lei n9
3.807, de 1960, a qual discrimina pfejudicialmente o dependente do sexo masculino, afrontando, de certo modo,
o princípio constitucional _da isonOmia, que rião admite
diferenciações referentes a sexo, raça. trabalho, credo re-
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ligióSo e coitvicções políticas(§ 19 do art. !53 da Consti-

tuição Federal).
O Projeto é, pois, irretocável, quanto ao mérito. Há,
contudo, no seu aspecto _de técnica Jegislativa, certo reparo a fazer, uma vez que, substitufda a expressão. "esposa, o marido "inVálido" constante do art. II, item I da Lei
n9 3.807, de 1960, pela palavra "cõiljuge"- também deveria sugerir modificações a anâlogas expressões inserúts
nos parágrafos que-corripõem o citado -dispositivo legal.
-Assim, por exemplo, as expressões declaradas nos§§ 39
e 59, as quais, por nlotivo de técniciiJuddica e legisl8.tiva,
também deveriam ser substituídas nos referidos textos.
Além do mais, a proposição, porque apresentada em
1981, não poderia prever a alteração que posteriormente
se impôs, por força da Lei n9 7.010, de }9 de julho de
1982, que acrescentou parágrafo ao art. II da Léi n9
3,807, de 1960, garantindo ao marido desempregado o
direito à assistência médica pelo sistema da Previdência
Social.
Em face do exposto, damos -o-nosso acolhimento ao
projeto sob exame, nos termos da seguinte:

EMENDA No 1-CCJ
(Substitutivo)
Substitui expressões constantes do art. 11 da Lei n9
de 26 de agosto de 1960 e revoga o§ 69 desse
mesmo dispositivo, aditado pela Lei n9 7.010, de 19 de
julho de 1982 e dá outras providências.

-3~807,

O Congreso Nacional decreta:
Art.-19 Ficam substituídas as expressões....a esposa,
o marido inválido"~. "esposa ou marido inválido" constantes respectivamente do item I e dos§§ J9 e 5' do art. 11
da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, pela palavra_ uo
cônJuge".
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário e,
especialmente, o§ 69 do art. II da Lei n9 3.807, de 26 de
agoSto de 1960, aditado pela Lei n9 7.010, de 19 de julho

de 1982.
Sala das Corilissões, 5 de abril de 1984.- Jutahy Magalhães, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Pedro
Simon - João Lúcio - Joio Calmon.

PARECER No 566, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Hélio Gueiros
O presente projeto de lei, que pretende assegurar ao
marido viúvo o direito ao benefício da pensão, mesmo
que não seja ele inválido, volta a esta Comissão para
apreciação de uma emenda substítutiva, proposta, e
aprovada na Comissão de Legislação Social, pelo nobre
Senador Jorge Kalume. O ilustre represeÍttante do Esta- do do Acre estende a substitUição das palavras ...a espo-sa, o maridQ inválido" pela expressãQ. "cônjuge" não só
no inciso I do art. II da LOPS, como propunha originalmente o projeto de lei do nobre Senador Humberto Lucena, mas também nos s_eus parágrafos 39 e 59, onde elas
tambêln se encontram.
A emenda da douta CLS deve ser acolhida porque
aprimora o projeto. De fatO, a altera-ção consignada no
inciso I do art. li da LOPS importa necessariamente nas
modificações dos -parágrafos 39 e_59. ~ o qUe prevê a
emenda da CLS e por isSo somos pela sua aprovação,
substitui!ldo o projeto anteriormente liberado nesta Co~-

.

.

.

Sala das Comissões, 13 de junho de_ 1984.- MurUo
Badar6, Presidente- Hélio Cueiros, Relator- José Ignádo Ferreira- Odacir Soares- Passos Pôrto- Octávio Cardoso - Carlos Chiarelll - Martins Filho.
T
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PARECER N• 567, DE 1984
(Da Comissão de Finan~as)
Relator: Senador José Fragelli
Objetiva a proposição em tela, oferecida pelo ilustre
Senador Humberto Lucena, alterar a redação do ite:m I
do art. I 1 da Lei n~' 3.807 ~_de 26 de agosto de_ 1960, para
estender ao cônjuge varão supérstite a condição de segu.
rado da previdência sociaL
Após a manifestaÇão, pela constitucionafidade e juridicidade, da Comissão dCC:onstituição e JustiÇa e da Comissão de Legislação Social, pela aprovação, nos termos
da emenda suhstitutiva apresentada, retornou o projeto
ao primeiro órgão técnico mencionado, o qual se prQnunciou favoravelmente ao Substitutivo em questão,
face ao_aprimoramento do projeto, em razão da Superve~
niência da Lei n'~7.010, de 1'1 de julho de 1982, que acrescentou parágrafo ao citado art. ( 1 da Lei Orgânica da
Previdência Social.
Cumpre--nos, nO âin6ito de competência deita Cocitissâ.o, o exame da providência sob o prisma financeiro.
Ressalte-se, preliminarmente, que a aplicação à hipótese do impedimento a que alude o parágrafo único do
art. 165 da Constituição_F'ederãl se acha superada ante a
expressa manifestação da Comissão de ConstitUiÇãO e
Justiça.
No que concerne ao-S'·efeltoS de sua efetiva incidêncía
sobre os casos concretos, não se pode negar que os recursos necessários, além de lnSigflificilnTes,- teildo-se-Cm vis·
ta o orçamento do sistema previdenciário, acham·se co·
bertos pelas própriaS Contrfbuições reCOibídas em vida
pelo cônjuge-mulher.
Advém daí a irrelevância, enúermos quilntitatlvoà, da
extensão que se pretende dar à discríminação dõS Segurados da previdência social, prevista no supramencionado
art. II da Lei n'~ 3.807, de 1960.- _
~inegável que o alcance social damedidajust!__fica plenamente a sua inclusão no ordenarilentojurídico, dití por
que opinamos pela aprovação do prOjeto de lei em análise. _
Sala das Comissões~ 27-de setembro-de_l984- PassoS
Pôrto, Presidente em exercício -José Fragelli, Relator
- Pedro Simon - Jutahy Magalhães- Almir Pinto Cid Sampaio - Virgflio Távora - Severo Gomes Hélio Gueiros.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datta)- O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentO que vai ser lido pelo Sr.
!"'-Secretário.
- -

t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 232, DE 1984
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como Observador Parlamentâr, ·da Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da AssembléiaGeral das Nações Unidas, solicito aÜtoriZãção do Sei18.do para aceitar a refeiida missão, nos termos dos arts.
36, § 2<', da ConstituiÇãO e- 44 do Regimento Illterno.
Sala das Sessões, 2 de outubro de 1984. -- Lourival
Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datta) - O requerimento lido será despachado à ComiSsão de Relações Ex- -·teriores devendo, nos termos regimentais, ser apreciRdo
ao final da Ordem do Dia -da presente Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me·
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1"'-SecretáriO.

t lida o seguinte
Senado Federal, em 3d de setenlbro de 1984
Senhor Presidente
· Comunico a V. Ex• e, por seu alto intermédio à Casa,
que, tendo-me desligado do Partido Demo-crático Social,
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coilfOinle-comun!Cãçã-o feita -em t9 do corrente-- n1ês,
filiei·me, naquela data, ao Partido do Movimento De·

vossencia sentido interceder junto autoridades faM
zendarias imediata liberação suplementação recur-

mocrãtico Brusileíro.

sos FINO R VG est-e Estado PT cordiais cumpri·

Atenciosamente. -- João Calmon
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A_comuni·

caÇãci lida vai à publicação. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Çonc_~;dQ a palavra ao -nobre Senador Ailnír Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte disCurso. - Sr. Presidente, Srs. Senadores: _
QuandO- rég~:essei do recesso parlamentar de julho,
tOdo ele passado no rileu Estado, o Ceará, fiz sentir nesta
Casa_ q_ue,_ l)ão. ob~tante os __cinco_ Jlnos de e$.t!agem, o
Nordeste, pri_~cipa_lmente o Ceará, que vi de perto, praticamente Se-r-edinlia da tragédia que-enfrentou durante
aqueles malfades anos de 79 a 83. Fiz sentir, ainda, Sr.
Presidente, que o meu Estado, talvez, pudesse confirmar
a_ expectati'va geral dos produtores de que a safra algo.
do_eira de_I984, como também a safra da castanha docaju, fossem, éssas duas safras, uma das maiores-que já
aconteceram no meu Estado, não obstante a falta de re·
cursos Para a colheita, não s6 do algodão, mas para a
castjin_h<!, __de caju ~ para a comercialização desses dois
produtos.
Hoje, Sr. Presidente, chegou às ininhas mãos um telex
assinado pelo Sr. José Flávio Costa Lima, Presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Ceará, vazado
nos seguintes termos:
Telex NR 292/84- G.P.
ExcelentíssimQ Senhor
Senador Almir Santos Pinto
_ Senado Federal
Brasília
Apelando seu especial interesse atendimento reivindicações indústria cearense, sõlicitamos seu
apoio assunto encaminhado Excelenússimos Senhores Ministro fazenda et Agricultura, infra transcrito:
"Bastante preocupados com escassez total recursos financiamento safra Estado, especialmente produtos como algodão et castanha que após cinco
anos consecutivos de frustração apresentam~se corrente ano com excepcional àpectãtiva, salientandose que a casranha apresenta uma estimãtiva de mais
de cem mil toneladas, apelamos Vossa Excelência
atendimento necessidade de alocação de recursos
CFP visando a viabHi;?:ar comercialização, industrializa-ção et exportação referida safra".
Atenciosamente
Joseh Flávio Costa Lima
Presidente Federação Indústrias Estildo Ceará.
Esse telex, Si. Presidente, que c~egou às- mirihas mãos
hoje, foi-me enviado pelo Sr. José Flávio Costa Lima,
ex-Secretário da Indústria e do Comércio do Ceará, no
governo Ada~to Bezerra, se não me falha a memória.
Antc!riormentc, eu já havia recebido um outro telex do
!'~-Secretário da_ A_sse~bléia Legislativa do C~r4,, v~Q:a- do nos seguintes termo~:
Exmo. Sr.
Senador Almir Pinto
Senado Federal
Brasília- DF
Assembléia Legislativa - Em 24...09-84
Assembléia Legislativa Ceará VG Tci'mos Requerimento senhores Deputados Luiz Pontes VG
José Humberto VH Franzé Moraes VG Eufnisino
Neto VG Bianou de Andrade VG Castelo de Castro
VG Barros Pinho VG Figueiredo Corre-ia VG Maria Luiza Fontenele VG JuliO Rego VG Raimundõ
Mourão VG DomirigOs -Fontes VG Raimunào Bezerra VG Erasmo Alencar VG Maria Dias VG Tomaz Brandão VG Everardo Silveira VG Antôitio
- Cãmara· VG Manuel A[-ri.Jd2 VG A(júiles Peres
Mota VG Almino Menezes VG Marcu-ni Alencar
VG Casimiro Neto ET Gomes VG formula apéio

mentes - Deputado Fonseca Coelho - Primeiro
Secretário
Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos ra·
zão quando sempre insistimos para que o Governo Federal volte as :;uas atenções para o nosso Nordeste tão sofrido, que este ano, graças à providência, Cánseguíu ter
um bom_ inverno e um,a excelente produção, não obstan~
te, como já disse, dos pequenos recursos disponíveis; não
só para o plantio de gêneros de primeira necessidade, de
Subsistência, como também para a lavoura do algodão,
que é: a príncip<i.\ fonte de riqueza do nosso Estado.
Sr. Presidente, atualmente a castanha de caju se alinha
"en1re,- talvez, ã. prime ira fonte de riqueza do Estado.
Basta que se diga que uma das principais renda do Ceará
era a lagosta. Há muito que a castanha de caju, não sei se
durante o período de estiagem, ultrapassou nas exporfações a nOssa-lagosúi. Daí por que, Sr. Presidente, insisto e faço minhas as palavras do slgnatãrio do pri meiro
felex, exatamente do Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, como dos meus colegas deputados estaduais, no sentido de que a autoridades financeiras, fazendárias, liberem a SUplementação de recursos
pa·ra o FINO R e que viabilizem também a comercialização, industrialização e exportação da referida safra de
caju e algodão.
-

O sr~ ViiglliO-TáVõrã-~ V. Ex• dâ licença de um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Co~ o maior prazer, nobre
Senador Virgílio TáVora.

O Sr. Virgílio-Távora- Cheg_~mos agora em plenário,

e _c_om que prazer vamos acrescentar a sua
oração este pequeno adminfculo. O Nordeste, de uma
maneira geral, é uma parte do Brasil que não tem tido
muita sorte quanto à distribuição de recursos, seja doce, u, seja da térra. Este ano, aquele nos brin dou com um
inverno. Mas justamente quando nós temos llma safra
abundante - que há muito tempo notfcias não possufamos -- neste momento falta-nos justamente o_ crédito
para a comercialização da safra, máxime da safra de caju, que foi a- maior da nossa história - não vamos falar
do algodão, que é uma carência -clássica, sempre de recursos - como do outro lado, quando cuidávamos de
uma suplementação, graças âo FINO R, graças a excesso
de arrecadação, que houve - e baStante este ano - de
Imposto de Renda, as iestriçÕ;_ ria área firlanceira- fazem
ruir todas essas esperanças. Faz muito bem V. Ex• em fazer esse apelo, que não ê só de V. Ex• é nosso, ê de toda a
Bancada do N ardeste. Estamos certos de que aqui interpretamos a V. Ex•, tambêm, o pensamento de todos ps
Senadores desta Casa. Algo qu_e precisa ser urgentemen-te resolvido, Hoje mesmo, às quatro horas, esperamos
que daquí a Uma hora e meia, vamos fazer um apelo vee-rneiltfssífnO áá Sr. Ministro da Fazenda para que não sejamos considerados aquilo que já foi por João Brígido
tão cantado na nossa terrã: "ferreiros da maldição".

O SR. ALMIR PINTO -

O Sr.

É verdade.

Virg~1io·Távora-

Parabenizamos V. Ex• por
esse esforço, l)a certeza de que teremos ao lado, nesta
luta que é necessãiia de ser travada de imediãto, recursOs
- nós não quererrios recursos dados - para financiar
uma safra sem a qual absolutamente não poderemos
nem _comerciaHzar, nem in_d_ustrializar, nem exportar

O SR.- ALMiR PINTO- V. Ex• lembra, com muita
propriedade, as piilavras do saudoso jornalista cearence
João Brígido. E é isso mesmo; o Ceará é o ferreiro da
rrüt_rdiçãO: quando tem ferro falta carvão! E é nisso que
está a Verdade. Nós lutamos para sobreviver, com os
nossos conterrâneos nordestinos, que morrem de fome e
de sede durante cinco anos. Quando temos a sorte de um
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inverno -como esse, faltam os meíos para a comerciali-

Tenho presente dois ~emoráveis discursos, pronun-

zação e exportação da boa safra de 1984. COnfiã:rriOS-que

ciâdos neste plenário, em abril e agosto dÕ ano passado,
pelo eminente Senador Luiz Vianã, num dos quais asSegura ser a sucessão presidencial o eixo da polftica brasileira. E adianta:

o ano de 1985 seja também, bonançoso co!Jl'orme ~ previsão do Centro Técnico _Aeroespacial de São José dos

Campas, que adverte para uma nova fase de; estiagem, a
partir de 1992.
Há bem pouco, recebi, Sr. Presidente, um livro da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Instituto
Euvaldo Lo di, intitulado_ ..Seca: momento para repensar
a pobreza do N_o_rdeste". Acho que neSses cinc_o anos que
nós devemos ter, de_bons invernos, e Deus permita que
isto aconteça, nos sejam de bastante r~utura e de recursos
suficientes para a recuperação finanCeira eecOi:tôm"ica do
Nordeste e do meu Estado. Haja pois rim repensamento
da atual situação de pobreza e da maneira como se deve
fazer o atendimento _ao Nordeste.
Sobre este problema, Sr. Presidente, estou preparando
um pronunciamento, para mostrar o que é o semi-árido
nordestino, se bem que todo o mundo já bem o conheca.
Nós sofremos desta fase cfclica de secas desde o século
16, porque a primeria seca, como já ~isse_aqui, ocorreu
no Nordeste em 1559. Nesse sêculo 16 ocorreram_quatro
se.cas, depois foram amiudando. No sêculo XVIII foram
seis, no século XIX passou para· doze, no século XX nós
já esurmos com ril3:-is de: quatorze secas. Possivelmente,
quem sabe, se víerem mais cinCo, são cinCO aiiOs de estiagem, será o sêcuto de maior número de secas acontecidas
no Nordeste. É pois importante esse repensamentO que
nos parece muito importante. Nós sabemos que há uma
área agricUltável muftO boa no Nordeste para irrigação.
Há poucos dias, se não me engano, foi õ PróPriO Senador Virgílio Távora quem; argumentarido a questão da
irfigaÇão e do tr_ansplante das águas do Sã-o Francisco,
disse que há milhares e milhares de hectares às margens
do São FrliilciscO para serem irrigados. Então, não
adiantaria transplantar água para os rios do Nordeste,
quando o próprio São Francisco poderia servir para irrigar as terras das suas duas margens.
Fica aqui, por conseguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e eu falo agora ao Senador Virgílio Távora, que,
pelo que ouvi, S. Ex~ deverá estar, agora às 4 horas e 30 _
minutos, com o Ministro da Fazenda, o Dr.Ernane Galvêas, o apelo ao Sr. MTrifsiro para que atente para a situação econômica do Nordeste e_favoreça-lhe com_ o
que, na verdade, ele merece e tem direito. Não é possível
que, depois de 5 anos- de estiagem e quando nos vem agora um ano de fartura, de grande produção agrícola, falte
no momento exato o dinheiro para o financiamento, a
exportação e comercialização da safra.
Se isto acontecer será um menosprezo iinperdoável do
Governo Federif para COm o Cearã e pai-a com o NOrdeste.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Fragelli. (Pausa.)
S. Ex~ desiste da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Srs. Senad~o,
res:
Estava ausente do plenário quando, na sessão de ontem, o nobre Senador Henrique Santillo questionou o
sentido de declarações minhas publicadas pela imprensa.
Julgo inoportuno e descabido dar conta diária de meus
atas e de meus passos a esta augusta Casa, que represento por honrosa e unânime delegação.
Todavia, o J'lHSecretário d_o Senado, pelo respeito,
pela admiração e pela amizade que lhe devoto, merece
uma palavra de tranqUilidade. Tanto rriais que S. Ex• ccfOCou a questão em termos elevados e fez ajustiça de me
julgar iilCapaz de pretender turvar as águas.
Na verdade, se há alguém querendo tumultuar não
sou eu. __
Entendo e reafirmo que o momento é de reflexão, de
cautela e de prudência, tornando-se imprescindível, mais
do que nunca, devotar profundo amor à democracia.
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, "Nada ê mais importante. E por isso-mesmo tem
de s_er considerada sem outra preocupação que não
seja o País. Sempre que se saiu desse rumo, fosse pew
las próprias circunstâncias da polítiCa, fosse por
motivos pessOais, construíram-se caminhos de intranqUilidade.''
Por causa de episódio conhecido e devidamente esclarecido, inclusive com o insuspeito testemunho do Senador Henrique Santillo, a imprensa insiste _em me perguntar sobre a posslbilidade da decretaçãO de medidas de
emergência. Ora, a possibilidade existe, uma vez que está
prevista na Constiiutção.
Evidentem-ente-, eras não sãO desejáveis. E, hâ poucos
dias, em entrevista ao Jornal do Brasil, publicada sob
manchete de uma de suas páginas políticas, declarei enfatíCamente que, alêm de ·as nlio deSêjar, jamais serei Véfculo de sua decretação.
Por que ignorar essa minha declaração· petemptória e
essa posição inerradável?
Quanto ao meu encontro com o Minisho déi Méirinha,
·ere-ocorreU em solenidade em que ambOs fomos cotldecorados com a Medalha do Mérito Mauá.
De resto, conversar com autoridades civis e militãi'es
sõbre-os pfoblemas da-Pátríi, alêm de 3Túlmenie-salU1:ar
é titn dever.
A falta de diálogo-é que teril penniriâo o -surgirilento
de malentendidos e a subseqUente geração de crises.
De minha parte, pretendo continuar dialogando com
todos os que têm responsabilidade na condução da coisa
pública, militares e civis, trabalhando pelo Brasil sonhado por Paulo Pinheiro Chagas:."~ G Brasil que ama
seus soldados e respeita seus homens públicos". _(Muito
bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- João Lobo- Humberto Lucena
-Marco Maciel- Fernando Henriquj! Cardoso- Severo Gomes

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está fi_nda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqüência, as matêrias da Ordem do Dia, todas
em fase de: votação, constituída dos Projetas de Lei da
Câmara n's l0/81, 44/81. 53/77, 65(79 e 14/84; Reque-rimentos nQs 181/84 e 1_88/84; Projeto de Lei da Câmara
n9 79/79; e Projeto de Lei do Semido ·nQ_ 41/82, ficam
com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 10:
Discussão, em turno úl1íc0~ da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'
537, de 1984), do Projeto de Lei do Senado n9 65, de
1984 --DF, que dispõe sobre o reposicionarrlento
de sevidoreS do Plano de ClassifiCação de Cargos do
Serviço CiVil do Distrito Federal, e dá outras providêncías.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discossão.
A redaçà_o final é considerada definitivamente aprovada, nos termos da art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.

--t. a se~uinte a

J
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redação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Lei n~" 65, de 1984DF • que dispõe sobre o reposicionB.mento de servldores do Plano de Classificação de CH.rgos do Serviço
Çiv~l do Djstrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal_decreta:
Art. 11' Os servidores incluido_s no P!ano _de Classificação de Cargos de que trata a Lei n' 5.920, de 19 de setembro de 1973, na qualidade de concorrentes à terceira
etapa das mesmas categorias funcionaís de qUe cOnstitulam clientela originária, serão localizados nas referências em que foram posicionados os demais servidores de
igual situação funcional, efetivando-se, a seguir, as progressões funcionais obtidas até a data da vigência desta
Lei.
Ar. 2' O reposicionamento de que trata o artigo anterior independeráde claros na lotação, que ficará automaticamente reajustada, com observância dos percentuais fixru:ios para a progressão funcional.
Art. Jl' Os efeitos financeiros decorrentes da aplica:ção desta Lei são devidos somente a partir do início de
sua vigê!)cia.
Art. 4~" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'? Revogam-se as disposições··em.-cOntrái"íO-.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a
matêria constante da Ordem do Día, passa-se à instrução
do Requerimento n~' 232, de 1984, em que S. Ex t-o Sr. Senador Lourival Baptista solicita aUtorizaçãO do Senado
pãra cú.mprir"-lnissão junto--à Organização das Nações
Unidas em New York. A proposição foi lida na hora do
expediente da presente sessão, tendo sido despachada à
Comissão de Relações Exteriores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora
para proferir o parecer daquele órgãO têcnico.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (Para emitir parecer,
Sem revisão do-orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadow
res:
--O Senhor Presidente da República, de acordo com o
disposto no art. 29 do Decreto nl' 44.621, de 21 de outub~o de_ I 958, _resolve designar, entre outros Srs. Senadores, S. Ex• o Senãdor Lourival Baptista, para, na qualidade de observador parlamentar, integrar a delegação
do Brasil à 39'- Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas.
S. Ex.t-, pela sua experiência, pelo longo conviver com
delegados de outras nações naquela Assemblêia Geral, é
realmente, uma das pessoas talhadas para bem representar a nossa Pátría nesse evento.
O parecer da Comissão, portanto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O parecer é
favorável. A votação deixa de ser feita por falta de quo-

rum.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador GastãO
MUller.

MT.

O SR. GASTÃO MÜLLE.R (PMDBP;onuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, dia 19 de outubro, comemora-se o. "Dia Nacional do Vereador"_, Para aqueles que militam na vida
política, o Vereador ê uma peça das mais importãntes,
principalmente, nas bases municipais, onde age, trabalha
e luta pelo povo. Ele é a base de toda vida partidária,
-pois, ê o elemento que tem mais cantata, com o povo e
com o eleitorado.
Cm 1973, como Deputado Federal, apresentei um projeto criando o Dia Nacional do Vereador. O projeto não
teve o andamento devido e o assunto veio a ser relembra·
do, com a iniciativa do Deputado Airton dos Reis, em
1980. Tambêm essa providência não logrou êxito. Devo
resSaltar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tanto eu,
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como 0 Deputado Airton dos Reis, agimos por sugestão
do Dr. Enio Maldonado, na q,oca Vereador da Cidade
de Cáceres, em 1VIato Grosso.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Sen_ador<:s, neste ano,
graças a iniciativa no Senado, do eminente SenadQI' Passos Pôrto, aprovou-se e foi promulgada a lei, estabelecendo que nesta data, comemora-se, no Brasil, como
sendo o .. Dia" que se deverá homenagear e lembrar com
mais ênfase, d~ .. mola mestre" da vida política e partidária que é o nobre Sr. -vereador.
_ .
Nestas rápidas palavras, portanto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, desejo, lembrar a data, visando prestar uma
homenagem sincera aos Srs. Vereadores de todo o Brasil,
representados pelos dignos Vereadores de Mato Grosso
e de uma forma especial ao Dr. Enio Maldonado de
quem surgiu a inspiração para que se tivesse o. ••oia (9 de
Outubro", como o .. Dia Nacional do Vereador".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conced_o a
palavm ao nobre Senad_o_r Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO(PMDB-:- SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A instalação de mai.$ uma Junta de Conciliação e Julgamento na cidade de Joinvllle e a criação de outra Junta, para atender a Jaraguã do Sul, constituem duas sígnificaüvas reivindicações- dos trabalhadores daquelas duas
cidades, que desejam ver descongestionado o atendim~n
to do juizo trabalhista ao número crescente de_Processos,
tanto mais quanto se trata de cidades com aumento
con-stante da população trab:dhadq_ra.
Atualmente, esperam-se cinco a sete meses, para qú.e
um processo relativo a çlemissão de empregado tenha sua
primeira audiência de conciliação, no norte catarinens~.
Atualmente, elas são marcadas para realização a partir
de abril de 1985 e porisso os dirigentes sindicais, seus representantes e a Classe Patronal aguardam, hã mais de
oito anos, o cumprimento de Promessas feitas pelo Governo Federal.
Há, nas duas cidades, prédios próprios para o funcionamento das juntas pretendidas, enquanto os sindicatos
se comprometem a fazer a doação dos _móveis,
oferecendo-se as prefeitu-ras para o empréstimo de fUncíonáríos, -sem-ônus.--Nãda mais falta, a não ser a boa
vontade do Poder Central.
Os prejuízos são crescentes;ptincipalmente no acirramento das relações capital-trabalho, com reflexos çianosos e exp(osivos no campo da paz social. Estão cansados
os trabalhadores do Norte catarinense rle esperar por alguma coisa que rompa a inércia das autOridades e promova o atendimento das promessas feitas, que a inêrcia
oficial não deixa cumprir.
A União Sindical de Santa Catarina, sediada em Joinville, mandou-nos memorial a respeito, dizendo:
"Sentimos diuturn-amente a ·revolta da cl_as_se
operária, campo fértil para que qualquer demagogo
acenda__o estopim de uma revolta social incontrolável, ou a pregação de ideologias incompatíveis com
nossa formação democrática, no seio de nossos_ repres.ent~;~.ntes."

Assinale-se que em 1983 foram recebidDs, na Junta de
Joinvílfe, 1.592 pi'ocess'o-s·-com· 2.434 reciamantes. Em
1984, até lO de setembro, ingressaram 2.555 processoS,
referentes a 2. 773 reclamantes, esperando-se, até o fim
do ano, um acréscimo de cinqllentà por cento sobre __o
ano passado.
Esses dados revelam_ajusteza da reivfndiGação, patro-cinada pela União Sindical de Santa Catarina-.
Era o que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente~ (Muíto
bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Moacyr_ Palia) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente

sessão designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte:

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 10, de 1981 (n9 1,529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex.-coinbatentes segurados da Previdência Soci:il,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
-1981, das Coniissões:
'~-de Legislaçio ·Social; e
- de Finanças.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1981 (n9 587/79, l)a Casã de origem), que
- veda aos veículos de c_omunicação de m~sS!;l (rádi_o, teJe-visão, cineniã, jo_rniiis, revistas, cãrtazes, aiiiláríos _ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculaçào de anúncios e de ~mer_ciais que não sejam n~gociad-o~s;--piOdUZTdoS-; c!-iad:OS, fiimadOs, giãva- dos, COpiados - imagem e som - por prOfissTh·na:is e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n's 186 e 187, de l983,das Comis:
sões:
-de Economia, favorãvel, com voto vencido dos S~
_ nadares Bernardino Viana, Josê Lins e lenoir Vargas; e
-de Finan~s, f.avõrá:vel.
3
Votação, em turno ti nico, do-Projeto de Lei da Câma:o=-ra n9 53, de 1m (n" 227175, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten·
~do

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361,
de 198[, das Comissões:
---. de Legislação Social; e
- i:le Educação e Cultura.

Votação, em turno tínico, do Projeto de Lei da ÇâJiv~.
ra n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem, que
autoriza a aliénação de imóveis reSidenciais da Rede Fer·
roviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sOb n9s 335 e 336, de 1980 e_635 a637,
de 1981, das Comissões_:
=
-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 19 .
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à emenda de Plenário;
...,:_de Fbi&OçaS, i9 pronunciamentO: favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de codstiiuiÇão e Justiça, pela conStituclonalidade_e
juridi~_i_dade doJ>roJ~et() ~ da Emenda de Ple~~rlo

5
Votação, em iurnó ú_nico, do Projeto de Lei da Câmara ·n~ 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidaç_ão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nQ 5.45Z, de 19 de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sab n9s 299 e 300, de L284, das Comissões:
_
-.de Constitgição e Justiça, pela constituci_onalidade e
juridicidade; e
-de Leglsl~tão Social, contrãrio.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 181, de
1984, dos Senadores Nelson CarneirO e Humberto Luce-
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na, soHcít.ãndo, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento liúerno, urgência para o Projeto de Lei do Senado
n9 139, de l984; dC autOrta-do Senador Nelson-Carneiro,
que revoga o Decreto-lei n" 1.541, de 14 de abril de 1977
(Lei das Sublegendas).

Votação, em turno único, do Requerimento n9 188, de
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Lucena, solicitarido, nos termos do art. 371, c,do Regimento
Interno, urgência para o Projeto de lei do Senado n9
140~ de_l984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que "altera-a reciaçã~ dQ .art. 250 e restabelece os arts. 252,
253 e 254, todos da Lei n9 4.737, de IS de julho de 1965
- Código Eleitora( - , revogando o Decreto-lei n'
1.53&, de 14 de abril de 1977.

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade QOs_ termos _dg 'ªrt. 42.6 do Regimento InterDO), -do- Projetõ--de Le{ da Câmã.m- n9 79, de 1979 (n9
1.5.11 /75, ná "Casa de origem), que acrescenta parágrafo
aocarL_ 59 da Lei_~~ 3:807, de 46_ de agosto de 1960,-que
.disj2Õe ~o~_TE_ ~ _L_ei_ürgânica da Previdência Social, ã.lte~
nida pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n9s 692 e 693, de 1982, das Comis-

sõ_es:
-de Legislação Soci-al, favorável, nos termos de
que apresenta; e
-de Constituiçilo e Justiça,_ pela injuricidade do Projeto e do Substitutivo da Comissão d~ Legislação Social,
- com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.
Subs.titut_i~p

Votação, em primeiro turma, do Projeto de Lei do Senado n"' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigO ao Decreto-lei n9 594,
de 27 rle. maio de 1969 que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: con·
trário; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; C
-de -FinãnçiS; TavoráveJ, nos-termos de Substitutivo
que oferece.
O SR. PRESiDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a- sessão~ '-~
_ ( LeVanta-s_e a ~esSão ãs 15 horas e 05 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIA O PELO SR. BENEDITO FERREIRA NA SESSÃO DE 5-9-84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PU DUCADO POSTERIORMENTE.
,-O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro-_
-iiu"nCia o Segu.Tnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:_
_ Trago aqui, Sr. Presidente, alguns dados, alguns números, que retratam a quantas andamos em matêria de
imediatismo, da exaltação do egoísmo, enfim, do império total sobre nós-, do materialismo, na sua mais diaból_ica acepção.
Isto, Sr. Presidente, como iremos ver, logo a seguir,
porque, na busca do enriquecimento fácil e rápido, os setores, ou melhor, os homens sobre os quais, pesam as
maioreS par-Celas -de reSponsabilidades, pela ação ou pela
omissão, vão contribuindo, desvairadamente, para nos
levar, le~_r o nosso povo a total descrença nas nossas
~
instituições, na Lei e nã Oi'dem.
E, pois, com muita mágoa, Sr. Presidente, que, como
defensor da livre emprensa, da livre iniciatiVa, espec_ialmente, no instante, em que se esboroa, se esfacela nos
países comunistas, as suas economias estatizadas, em
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que vão se levantando as.."cortinas de ferro" para adotarem, mesmo que disfarçadamente, o regime da livre ·iniciativa, pois, é, ex"atamente, neste iil.stante, Sr. Presidente, é que sou obrigado a admitir qUe, graride parte do
nosso empressariado ainda não pode prescindir da TuteIa do Estado. E o que é pior, Sr. Presidente, sermos tutelados, por uma burocracia que, com pouquisSímas· e
honrosas exceções, tem se mostrado incapaz, haja vista o
desempenho do nosso Serviço Público em geral e em particular das nossas tristemente famosas Empresas Estatais. Reiteradas vezes, Sr. Presidente, e os anais; são. melhores testemunhas, tenho verberado, o comportamento
dos nossos governantes para com as despesas públicas e
os conseqUentes e continuados aumentos da car8a tributária, penalizando e asfixianôo os bons c.ontribuintes e
premiando, enriquecendo os sonegadores, como também, não tenho poupado os. "c:mpresários", os frequentadores da coluna social, os muitos conhecido~ "empresários dos coquitéis, os grandes parasitas dos favores oficiais, dos cré..ditos subsidiados, dos incentivos e que, ao
final de cada. "empreendimento", devolvem o&. "ferrovelhos" ao Banco Oficial, e, ningUém, como sempre, vai
para a cadeia e ainda se permitem o luxo, de se declararem contra o Governo.
No entanto, Sr. Presidente, enquanto nos países dos
!JOssos credores, povo, empresárioS e·governo dão-se as
mãos para vencer a recessão, a cri~ econômica que vem
abalando o mundo, ao ponto dos empresários pelo incremento da produtividade, de drásticos cortes na:s despesas, e até mesmo flOS seus lucros, colaboram para o combate da inflação, aqui, povo, governo e empresários,
quase todos, estamo&. "apostando"" na inflação.
Como explicar, Sr. Presidente, aquela repentina redução no preço do cimento para menos da metade dos
"magros" preços autorizados pelo CIP?
Como ··entender os nossos mais que.. "sacríficados"
fabricantes de automóveis, os quais, em·. Verdadeira

"guerra" para obterem um. "preço justo" para os s·eus
.cúros, mantêm permanentes prOmoções e descontos que
represerltaffi.20% a 10% Sobre as tabelas?

de 100 produtos c.om predominância para a alimentação
básica, higiene e limpeza doméstica .
As diferenças variam tanto de empresa para empresa
como entre as diversas lojas da mesma rede de supermercados. Em certos itens foram encontradas variações absurdas, como por exemplo:
73% de diferença no feijão do mesmo típo, qualidade e
marca;
50% de diferença no arroz do mesmo tipo;
91% de diferença no preço do leite em pó, produto essencial para a alimentação infantil;
157% de diferença no preço do pacote de massas com
ovos;
123% de diferença no preço de um sabonete;
75% de diferenÇa no p-reço·de um dentifrício;
51%. d~djferença no preço de um detergente em pó.
TendQ em vista os interesses da grande população consumidora, do Rio de Janeiro, a SUNAB decidiu divulgar
os resultados das pesquisas de forma a orientar o consumidõr, informando-o sobre as organizações que praticam os preços mais elevados e tambêm as que praticam
os preçO"s menores.
Os exerilplos a seguir foram levantados na pesquisa
realizada no dia 9 de agosto do corrente abrangendo 62
itens em 9 redes de supermercados e 5.0 lojas e confirmam as observações feitas ao longo das semanas anteriores:
Tabela I
Tabela 2
TEXTO 2~
Obsefvação obtida na pesquisa comprova a acentuada
baixa no preço do óleo de soja. O produto de primeira linha já é encontrado a Cr$ 1.400,00 a lata (menor preço) e
CrS 1.685,00 quando hâ poucos dias o mais comum era

E os nossos. ••coitadinhos" banqueiros, hoje, todos ou
quase todos. "revoltados" com o Governo, com Q, "modelo econômico", que só lhes permitiu absorverem toda
a descapitaliza~ão da agro-pecuária, a qual teve reduzida
de 30% para l 0% a sua participaÇão na renda nacional de
1960 para 1980, enquanto os alugadores do dinheiro
quadruplicaram a sua participação na renda nacíonal?
Pois bem, Sr. Pres:ide"n.te, creio desnecessário, tentarmos
apropriar o quanto ruim e o quanto tem custado aos
nossoS contribuiiltes as mais que desastradas intervenções governamentais na economia, o quanto de
transtOfnos jâ foram causados pelas COFAPs e SUNABs de triste memória, inobstante os malefícios e desacertos, não vejo como, e irei demonstrar ao senado que,
outro caminho não nos resta, senão, reestabelecermos,
com todos os poderes, o controle de preços no Brasil, antes que a inconseqUência e a irresponsabilidade do nosso
"empresariado", do "povão" que continua comprando
condiciOnado pelos mais que necessârios meios de comunicação,· acabem de nos jogar no abismo sem retorno, em
·nõme, da livre iniciativa oU do livre mercado.

Co.n:iO- prova, Sr. Presidente, de tantas e tão graves
·afirmações, vejamos as publicações que vêm sendo feitas
nos chamados grandes jornais, naturalmente co.mo matêrias, regiamente pagas, pelo Governo· Federal, publicações que retratam~ "colaboração e a honestidade" do
chamado grande comércio do Brasil, no combate a inflação, tomemos por base a data de 9 de agosto último,
referente a praça do Rio de Janeiro.

CrS 1.890,00.

Pesquisas diárias realizadas pela SUNAB no Rio de
Janeiro, São Paulo e Brasília têm revelado a existência de
impressionantes disparidades de preços para os mesmos
produtos expostos à venda. As pesquisas abrangem mais

Algumas organizações mantêm, ainda, alguma resistência à baixa generalizada no mercado, cobrando a lata
atê a Cr$ 2.050,00.

09.08.84

;.:.-!"Cz .as-uL:U.rha tipo 2 ... • • • • • • • • • • ntgl

~~;~~5 .r~;~~~ ~~~fi~·::·~:~: ~~~i

.::..:.·.)c~

soja ::...iza •• -; .. -. ....... Jlt.900I:ll}
o..--=-:~ ....... : .. .... : ••• (SOOg)
!-:~g=r.:!.r.a cel!cia c,..'"'"etcsa ••• ·.(pote: 250g)
:-:.:'-"":;::eiga l·:i:ro • ······-~··.......:.. .•.•• !pac.200g)
~~i:-.:ul rr>~.nd.i.oca cz.-;.2~ ......... (pe.c. kg )
=~=!:h.a ee-=-o:-igo c:r..~"""':"-;-~---- •• ·: {p3c'. kg.)
:-~s,as k!r.i:a ca;. ovos ......... {p.ac. SOOg)
:Sist-..::it:J ,_!.a:::"ia '!'ost:!.nes ·.:· ••• {pai:.SOOg)
: ..~i :.e e.~ pÕ NirJ"lo i...'1S~~o O.t.-400 _g)
Sxt.::-..3-to Ce t.::r...ate llefante.Cica (lt. 370 ,g)
s:.: $::~ ••••••••••-•.·-····-·---··· _{pac. kg)

e;,;õ 2Õle

~Z.:..."":~ c:r.~;;el~o &~ ;;~_~

••• _;~-.. ••

(~g)

1.:5:

2.õ::

l.2:J
3.3-35
983

iêtl

l.l:J
S:5.
1.4?:1
2.S~.J

L. 295.
;,::.)

2.9C.Y

O::::"~"ERS..:=;.:,

..c.s::..s

I

os.~

J.

L"X:".~'I:S::..:.-

rz>..:>;;s=::;::.;s

P.2'"=-"t>-~- r"':I<=Q

L.;:;i:_~-~

IE

..~:r.J

L":-.":"'.sFS;o.:.

!Z"'-.:J .

-

:)..':.. 3.::.:0_;

4.~?J

é:t\.-=:?E?6:.~~

...... :·••.•...•. (kg)
c=.:l-"";"~ -ê.3nb.2 Go!;.ate ; •••••••• [tubo 65g)
5.:!;.::,:-rc.te L'.Lx o:!::'..::U .................. ~ (90g}
?.::p.al higiê......ic:.') ~-~ev·e__."!-. •• ••• [2 rO!os}
.:~~ger.te lÍquiCo -~1 ..... (fr.SOOml}
Cet:.ergante J.íqui:::O OCD ......... rrr.500rril}
~t:ergente e:n p5 · C•10;; ; ......... (o;.6C0g}
s,;,;:o Rio ........ -. . ;· •• •.• •••• Ll2bl.200g)

3.5SJ

c;..s;.s ::; 3.:;;\-::.:_;.
D!"SOO.

~€:9

)

.-

1

D..!:. :s;.:-.?A

~;,;
c;s;,s r..;
s;:;;J.>,S

sao

crS:.s

-.

"200

i2:sso
j 370
I 215

i ~~~
0::05

•1.150
380

i

r:;:..~a.~'\"m-.

CA!"t'~úUlt"

.CAP..:"JSFOUR
Cl\.'(,_~

8~0

;4"150

1
a~.\'FA

~~~.:m:>.L

~76

'2. 750"
:,· 160"

.

- DISOO

1.5.3\J

1
1

~

685
550
~50

·'
·--·c;_~

OS.."!.S !l_:; B;.!o.'HA/T...S.:Q

~

G\!'.?=w"R
c;t\?.::ZFGl.-"'R

t..."''~"I'VEPSl.I.
~ ~

50,0
l33;·3
73;3

. D!So:i/PEG-P~.G/.lNIIIE:?Sl\L
Ci\S;.s DA BA.~ -

69 o

!

a.:;,'-:...J\

~-~:~~"l~~.::~c~~;i6f:::::~-~:: ~~~

l.C67
690
725l. 735

=r:r::r.::.""J.::[

~l.SPQ_

~S:x>

r;s;:,:)

_t;.S;s

.:sa

' '2.666

~

l.!õ~

c.::=~ suí..~ {.perr.il)

OS!..S D.l\ BP:;nA

700

~ s::.~"':.x..Vo::s::nAJs.:.~-oo

LE..!:.::l -

--~~B-,s.?;S

!

3513

CA?.FE:::OUR

P'EG-P.i\G(PkY IE ;.q.;c;."tt)

-·- L'S-.'fi'VERS!J: - .. . - .

PEi:;-."p;,:; (PÃO !E AÇU:hR)

orsro
CASAS DA BA.'\':..r_;
o ..."t?.r.E:OUR
1.).'-:'JEP.;l,L
~·:AY

--=.'1EFCXJR
SE!WAS

CASAS DA BA.,:-r..;;.

35,0
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As pesquisas diárias realizadas pela SUNAB,

abran~

cados. Em certos ítens fórãin encontradas variações ãbsurda_sl__CO!lJO por exemplo:
l_ l3 % de diferença no preço da margarina Delícia cre-mosa, pacote 250 g
206 % de diferença no preço do tomate
106 % de diferença no preço da cebola
136 % de diferença no preço do sal de cozinha
69 %de diferença no preço do leite em pó, produto essencial para a alimentação infantil
I00 % de diferença no preço do absorvente íntimo
197 % de diferença no preço de um dentifrício

gendo 19 redes de supermercados e 751ojas cm São Paulo
e no Rio de Janeiro, continuam revelando a existência de
grandes disparidades de preços para os mesmos produtos expostos à venda. As pequisas desta semana abrangeram um total de 63 produtos. c-om predominância nos setores de alimentação bâsica e de higiene e limpeza doméstica.
As diferenças variam tantO de empresa para empresa
como entre as diversas lojas da _mesma rede de supermer-

I

:·l..''.IOR
I"l<:.."ÇO'

.,

I II %de diferença no preço do detergente em pó para
lavagem de roupa
1U3% de diferença no preço da batata inglesa comum
Teifdo em vista a defesa dos interesses da grande- população consumidora de São Paulo, a SUNAB divulga
os resultados da pesqui.sa, de forma a orientar o consumidor, informando-o s_obre as organizações que praticam os preços mais elevados e também as que praticam
os preços menores.
Os dados a seguir foram levantados na pesquisa concluída no dia 9 de agosto do corrente.

•o

r;:;
Sí.:...;;.:.:c:::.::;,:x,

SUI•ER.'!J:RCADO

I

Cr$

iI

1.!1~0

Casas da 9an~

!.t..:lJ-

Si

:"eijio Clidoquinl".a c:o:a.Wll ( 1 kq)

l.')!fO

P.io de .\çUcar

1.390

C.ASAS C& Ba.r.h& e

I.cit.e pó Ninho inatantineo (1t. COO g)

2.790
1.945

Casas da B.1nh.it
Casas da. Banha

1.,39

casas da. BanhA

l.t63

90(

Casas da Banh4
Pão da Açúcar

6:0

).r::-oz aqalhinh-1 tipo 2 ( l kg I
.::.!c:> .:!a- S>:!j.:l.- _Pr!.c::u: ( 1.t. 900 cl}

O!eo Ce sojo\ Violeta (lt. 900 ml)
:~.uqui::.a

Claybon (ex. 400

gr

P.ant.eiçA Paulist& (tableta 200 q)
t·!alisas Adria com ovos (pc.SOO 9)
Extn.to de tomate Elefanta Cica (lt. 370 q)
Vimtgre de vinho Castelo (~r. 750 ml)

Sa.1 Cisne I pe. 1 k9)
Fra:~.;o conqelado { l kg-)
Ovo"s !:u:•ancos qrAndell: ( 1 dz.)
Carne bovinA de 2• ( l lc.q I
Cre:::c .;!~n!a.l Colg-ate (tu~o 65 q}
Sa.~onet.e Gess:y_ ( 90 9)
Papel higlenico

N~ve-

12 rolos)

Oeter.qente.l!quido Li:apol (500 m.l)
D~ersente e:DI. pó Giqante Bra.ru;_o__ (ex. 600 g-)
Da:::arqent.e em pó c:-:o. tcx.=-ooo 9'l
Sa.~ã:o e:11 pedra ~Rio (table_to 200 q}

t.Ho·
1.314

'"
37B

casas

·a.1.

llar:l.a.

Dias Past.orinho
Dias Pastorinho
Casa.tJ da Sant-.a

6CO

I·

It

Carrefõur

1.650

Carre!our

1.3~5

Ca.rrcfo:.::-

9131

I

~!.:tS !"l:.S'!O:"!::.~.O

"'
ll9

Ca.rrefour
Carre!'our
Carre!our
Carre!'ol.!r
Carre!o;.;r

2.130

Pão de Açúcar

:60
..... .;64

1.360
4.000

Dias Past.orinho
Diversos

2.650

Ca.rre!'o::r

Casas da Banha
Casas- da Ba~ha o
Pão de Açúcar

265
230

Carrc!o=
Carre!o;::r

Casas da a.,nha
Casas da B11nha

"'

l.JBO

Casas da. Ban.'ta

"o

2,115

:asas da Banha

787

340

940
&SO

"!O

Casas da B11nha e

i>ão -~e 1'..çücar

t.ooo

<20

...,.,

:-o:oritA
carre!o1.:.r

l".orU.a
carre!our
Carre:!o:::r
Carrcfo:.::cárrefour
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RESUMO

- XO~ERO DI: PROOU'l'OS COM

SUPER.'tERCADOS

NOX.ERO DE PRODUTOS C0:-1

PREÇOS !o".A~S. BAIXOS

PREÇOS ,.-.AIS ALTOS
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Observação:
A pesquisa concluída em São Paulo na última s• feira,
dia 9 de agosto, 24 horas após a publicação do primeiro
comunicado da SUNAB, captou sensíveis modificações
nos preços de alguns dos produtos relacionados.
Assíni, o feijão carioquinha passou do máximo de Cr$
2.770,00 para 1.990,00 o quilo; o preço mínimo do óleo
de soja Violeta caiu de Cr$ 1.680,00 para Cr$ 1.345,00 a
lata de 900 mi. E o óleo Primor sofreu redução.
Outras reduções: papel higiênico Neves,- de Cr$ 940,00
para Cr$660,00; detergente liquido Limpo!, de Cr$
660,00 para CrS 560,00. Detergente OMO, de Cr$
1.690,00 para Cr$ 1.49Q,OO.
BRASILIA E CIDADES SATÉLITES

TEXTO I
Pesquisas diárias realizadas pela SUNAB em BrasíJia,
Rio de Janeiro e São Paulo têm revelado a existência de
impressionantes disparidades de preços para os mesmos

produtos expostos à venda. As pesquisas abrangem mais
de 100 produtos com predominância para a alimentação
básica, higiene e limpeza doméstica.
As diferenças variam tanto de empresa para empresa
como entre as diversas lojas da mesma rede de supermercados. Em certos itens foram encontrados variações ab-_
-surdas, como por exemplo:
68% de diferença nQ feijão do meSmo tipo e qualidade;
12_8% de difefença no preço da cebola;
69% de diferença no preço do leite em
sencial para a alimentação infantil;

P6, produto es---~

-

Tendo em vista os interesses da grande população con;umidora, do Distrito Federal, a SUNAB decidiu divulgar os resultados das pesquisas de forma a orientar o
consumidor, informando-o sobre as organizações que
praticam os preços mais elevados e também as que praticam os preços menores.
Os exemplos a seguir foram levantados na pesquisa
realizada no dia 15 de agosto corrente abrangendo 42
itens em 32 lojas de supermercados e confirmam a,_s ob___ servaç_ões ao lo_ngo das semanas anteriores:

Tabela I
Tabela 2

-

117% de diferença no preço da farinha de trigo;
100% de diferenÇa no preço do-paCOte-de massas com
ovos;
143% de diferença no preçO de um dentifrício;
78% de diferença no preço de um detergente em pó;
111% de diferença no preço de um desinfetante líquido.

TEXTO 2

~

Praticamente todas as Organizações das Cià3des Satélites estão vendendo o óleo de soja das marcas, Lisa,
Pi-íriioi, Violeta e Zillo ao preço de Cr$ 1.750,00, enquanto a maioria das Organizações do Plano Piloto
mantém, ainda, resistência à baixa generalizada, cobrando a lata até CrS 1.947,00 (JUMBO).

l,l..K/I.!j.Ll..ol.l\
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.Feijão preto
• Feijão -roxo .
• Café C:fm-põ
.Margarina Claybon
Cremosa (pOte 250 it:
. Farinha mandiOca
crua-pacote 1 kg.
.Farinha de trigo
esp. - kg
.Massas e/ovos 1/2kg
.Maisena - 1/2 kg.
.Leite Ninho ins.tlantaneo

llsll

RIO

02

+ CARO

450,00

BsB

-

2.200,00
690,00

2.660,00
685,00

Rio

- 25,8\

1.240,00

690,00

BsB

410,00

450,00

Rio

722,00
494,00
1.800,00

580,00

RsB

-

1.530,00

BsB

- 17,6\

680,00

51\

1.500,00

- 79,7\
- 9, 7\
24,5\
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.Leite Nes_togeno

1.915,00

+ CAROS

SÃO PAULO

RIO

I

.Extrato Tomate Ele"
fante-lata 140 gr.

360' 00

• Vinagre Vinho Jure-

480,00

BsB

-

230 '00
230,00
198,00

BsB

- 43,7\

Bsl\

-

ma-frasco 750 ml.
.Sal Cisne
Kg.
.Cchola
Kg.
• Banana li 1 á1:un
dz.
.Creme llcnt:al KC>t inos
.Bom-Hril pct..hll AT• nctcq:cnte [,intl10l

-

-

-

• Detergente PÓ Mincr
va
• Dcs in fctantc Pinho
Sol-Vidro soo ml
.Papel higiênico
Charme (2 rolos)
.Biscoitos_Maria To.=!_
tines pct.Zilll gr •
• 6lco de soja Liza
.Choo do soju Violeta
.Cremo-dental Colgute - 65 gr.

.Creme dental Colgate

24 o. 00
2M, no

4 99, oo

Comparando-se os preços menores obtidos no Rio de
J:mciro com menores preços obtidos em Brasíl_ia, ainda
:1qui constatamos um abuso a mais, por exemplo:
a) Feijão Preto em Brasília custa mais 51,0%
b) Café moido em Brasília custa mais 25,8%
c) Farinha de mandioca em Brasília custa mais 79,7%
d) Vinagre de vinho em BrasiJia custa mais 50,5%
e) Sal Cisne em Brasília custa mais 43,7%
0. Detergente Limpol em Brasília custa mais 23,3%
g) Óleo de Soja liza em Brasília custa mais 25,0%
h) Óleo de Soja Violeta em Brasíiia_custa mais 30,0%
Na comparação entre Rio e São Paulo, conforme se vê
temos.
a) Creme dental Colgate no Rio custa mais 39,6%
b) Sabão Pedra, Rio 200 g no Rio custa mais 41,6%
c) Fnmgo congelado no Rio custa mais 19,5%
d) Detergente Pó OMO 600 g rio Rio custa mais
16,2%
- - .
E, 21 de agosto foi efetuado o levantiimento dos
preços n:~ praça- de Belo Horizonte o qual apresentou o
rcsultadoo que seguem.

405,00

2:1,3\

1. 01 o' 00
719,00
745,00

510,00

476,00

UsB

1.750,00

1.400,00

BsB

1.750,00

JlsU

- 7' 2\
- 25,0\
-

30,0\

370,00
370,00

65 gr.
.Detergente Pó Gigante Branco- 600 gr.

• Detergente PÓ OMO
600 gr •
• S3bão pedra Rio
.Papel higiêilico Neve
(2 rolos)
.Frango congelado
.Sabonete Gessy-90 gr

50,5'1.

265,00

Rio __ - 39,6\

990,00
1.150,00

998,00

Rio

380,00
665,00

269,00
639,00

Rio
Rio

1.750,00

1.464 ,o o

Rio

215,00

230' 00

- 16 '2\
- 41 ,6':.
- 41
- 19,5\

SP

Pesquisas diâiias reaüzadas pela SUNAB nos super·
mercados em Belo Horizonte revelaram a e existência de
grandes de preços entre os mesmos produtos expostos à
venda, a exemplo do que vem ocorrendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasíiia. As pesquisas eln Belo
Horizonte abrangeram 20 lojas e mais de 64 produtos,
com predominância para a alimentação básica, higierie e
limpeza doméstica.
As diferenças vãriam· tanto de empresa como entre as
diversas lojas da. mesma rede de supermercados. Em certos itens foram encontradas variaÇões absurdas, como
por exemplo:
94% de diferença no preço de feijão roxinho, do mesmo tipo e qualidade.
57% de diferença no preço do feijão Jalo, do mesmo
tipo ê qualidade.
57% d.e diferenç;l nQ_ preço da margarina
65% de diferença no preço da farinha de trigo.

6,9\

117% de diferença no preço do biscoito
119% de diferença no preço do biscoito creme cracker
67% de diferença no preço do sal de cozinha
115% de diferença no preço da cebola
59% de diferença do preço do leite em pó, essencial
para a alimentação infantil
98% de diferença no preço de um dentifrício
58% de diferença no preço de sabão em pedra.

Tendo em vista proteger os interesses da população
consumidora de Belo Horizonte, a SUNAB decidiu divulgar os resultados das pesquisas, de forma a orientar o
consumidor informando-o sobre as organizações que
praticam os preços mais elevados e também as que praticam os preços menores.
Os exemplos a seguir foram levantados na pesquisa
realizada no dia 21 de agosto, abrangendo 64 itens em 20
lojas de supermercados c confirmam as observações ao
longo das semanas anteriores.
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il.(ll7

P5.~

d•..: ;.çüc.:r

•• !).:o ro.üQ.ho Cl i:gl

2.700

PJc

~·.!

;,,•:!.::u

1.~90
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~57
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920
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SOS
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_
_
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.;tho h?c-:::t.i.IC:o
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DE
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t::'.i\
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C.a.rrefolJ.r
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1
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L\ras.a
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_ _ _ _ _ __.

u

~~

o

AO

U0MÇ:RO DE PRODUTOS COH
-pru:ços M..US BAIXOS.

PREÇOS MAIS ]..:L'i'OS

EPA e Y.anda Brasa
da Bao.ia

29

8
5

13~

Pão de ;.çúCa.r-

1t

Í6

Supermercadão

10

ó

?.agl.:e Pouco

7

~

Ca:rr.a!:ocr

3

33

-

O.b.se:vação:

I

C~=:!.a.!l. da D.snha.

N"011ERQ DE P3.000TOS CO.t!

casas

Bnsa.

-

E?A e .t-:.:..:\d.a_ Drasa

GolO

s

~a~da

L 650

2~0

I
I
I

Pão de Açilcar
P.io- de t'l.çúcar
Carre_fo•.!.::: e Pão àe Açúcar·
Carrefour

Casas dl:.l aa::h.l.
l. r..so
t::a e !4:!>.l.J. Pt:"as.5.
3•1:1
c;:;s._as d~ na::.ba e'Super~aer282

:t.. :ns

E

220

P.io de Açücar

S'upc.:::t~e..::-c:;.eJkJ

i ~e.:er..;ct:t.t.e

{fra.s.co 5.00 mlJ

Carrefôu:r

ll.4go

o602
['.57

li~uicl.o 00!)

S1lperr..crc.:~odão
car:r:~.fl.l•~r

-DOO'

:" ,1':9~

38!3'

e::~. põ Mt::.e:i:-va (caixa 600 q)
. .S.l.b.io <E:-::1. po::-dra .tU.nen.-a Sup..:=r (~OQ .g)

C.:u:::-efo'::r

i oJn

!:s~nja dE:

I .:;~.io

Casa!i tla Baa.."la.

6.500

:2.298

aço Do::~. Brll (p.~cote 60 g)
f1!:".;ctt::rqot:nte liquido I.f,.mpol (t:r'a;tco SOO :rrl)

e_.~.t-:~.n.Ja :e~asa.

cas.'ls"..:'!:.t B•.t:üt.l
C:a!>.::.s d:!. Da:tha

f.;-m!nino .:on:una
l.O u.aida.des}l.OIJ2
i•...,?~l. 1-.igLen!.co Si.ll:.ihla .J. rolos)
)1.3.31
;- 3?el h1gi.ên!..C1:) t•.:::ve: (2 rolo~)
~~ ooo
7

I

c~rr~~f-our

5<41
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1.9-!J-0
1.94.0
Gi'S'4SO

P"'•;:m.e Po..:.co

~ 6!H
•1 "lt5ô
1

(pac-~t:e

8:!-0

mar-se sobre o.s p::::-e.-;os dos prc<lutos, antes de rea:U:z.az.·

-

=~

A pesquisa da .stm.AB Cemor.r.stra a necessidade qt:.e- o consU;l.idor

te.tl:

de procurar .irifor-

~s__ suas_c·o~?ra~

,_ Com este

p:r~ ....

ce6i~eptó, O constmidor esta~~ defencl~nêo o se~ frÔprio orçametito' e cont•~bc~nclo para

conter a ãl.ta do cus~Õ-~le-~viàa.
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DlÁRJO DO CONGRESSONACIONAL(Seção li)

COMPARATIVO QQ2 PRECOS

~_BELO-HORIZONTE ~ ~

A R T I G O

BSB

Feijão Roxo

L 500,00

1.290,00

690,00

645,00

Margarina Claybon cremosa
250 grs.

Farinha de Mandioca Kg.

+-CARO

BH

16,3%"-

BSB

6,9%

1.240,.00

840,00

de trigo Esp. Kg.

410,00

550,00

BH

34,1%

Massas com ovos 500 grs. __

722,00

947,00

BH

31,6~

47,6%

Maizena SOO grs.

494,00

450,00

BSB

9,8%

Bisco! to Maria - Tos tines
200 grs.

510,00

565,00

BH

10-,7%

1.-Bo_o,oo

1. 99Q 1 QQ

BH

10,5%

350,00

450,00

BH

28-,5,-

Vinagre Vinho Jurema 7501!(1

480 ,o o

675,00

BH

40,6%

Bom-Bril pct

264,00

254,00

BSB

3,-9%

499,00

440,00

BSB

13,4%

230,00

220,00

BSB

4,5%

1.010,00

1.1501 QQ

BH

13,8%

230,~00

220,00

BSB

3,9%

BHA

+2,4%

Leite Ninho instantâneo

Extrato de tomate Elefante
140 grs.

60grs.

Detergente liq. Limpo! 500
m1

Cebola

Kg.

Detergente Minerva 600__ grs.
Sal Cisne

I

I

10.429,00

10.686,00

BSB.

prod. + caros

BH.

prod. + caros

-I

I

No camputo geral, BSB, vende mais Barato

~,4%

do que BH.

Na mesma data de 21 de agosto, a Sunab, realizou no
Rio de Janeiro e na capital Paulista, um levantamento
dos preços de vários eletrodomésticos, ·que resultaram no
que segue

A SUNAB INFORMA
Pesquisas realizadas pela SUNAB nas lojas de vendas
de aparelhos eletrodom~ticos no Rio de Janeiro revelaram a existência de grandes disparidades de preços entre
produtos da mesma marca e modelo. As pesquisas
abrangeram 102 produtos, em 13 lojas de eletrodomésticos.

Em determinados produtos foram encontradas variações absurdas, como por exemplo:
71% de diferença no preço da mâquina de lavar roupa.
80% de diferença no preço da geladeira
62% de diferença no preço do televisor em c-ores.
lO l% de diferença no preço· de um aparelho de ar refrigerado.
130% de diferença no preço de um liquidificador.
62% de diferenÇa no preço de um espremedor de frutas.
109% de diferença no preço de uma enceradeira.
108% de diferença no preço de um aspirador de pó.
I 10% de diferença no preço de um ventilador.
69% de diferença no preço de um ferro de engomar elétrico.

134% de diferença no preço de um circulador de ar.
55% de diferença no preço de uma mâquinade costura
elétrica.
102% de diferença no preço de uma batedeira elétrica.

53% de diferença no preço de um rádio AMJFM.
Com o obje~ivo de proteger os in-teresses da população
consumidora do Rio de Janeiro na compra de aparelhos
eletrodomésticos. a SUNAB decidiu divulgar o resultado
das pesquisas, de forma a orientar o consumidor,
informando-o sobre as organizações que praticaram os
preços mais elevados e tambêm as que praticaram os menores preços. Os exemplos a seguir foram levantados na
pesquisa realizada no dia 21 deste mês e confirmam as
obse_rvações ao longo das semanas anteriores:

3520 Quarta-feira 3

Outubro de 1984

DIÁRIO DO CONGRÊSSONACIONAL (Seçào 11)

~~ig~

PRODUTOS

Cr$

~~

~~~gg

L O J A

Cr$

11

L O J A

~~~----~~--~------~~~------~~~-~----------~~
H.lquina lavar roupa Brasternp luxo
624.000 Garson
419.000 Carrefour
,.
Seca.'lora de roupa Brastemp

Lava loucas Brastemp
Geladeira Brastemp BRJ 360 litros
Geladeira Brastemp BRJ 440 litros

570.000

Ponto Frio

405.900

Hesbla

1~191.400

706~500

575.000
957.000

Freeway
Ponto Frio
Ponto Frio

319.000
650.000

Carrefour
Carrefour·
Insinuante

499.000

Ponto Frio- 3;;LfJ

334.200

Carrefour

Ponto Frio
Insinuante

405~000

11.500
19.900
1
52. 940
99.900
69.010
58.990
81.400
105.000
ll. 7 90
12.700
35.150
57.200

Freeway
Carrefour
Ultralar
Carrefour
Ultralar
Insinuante
Uli:ralar
Tele Rio
Casas da Banha
Mesbla
Tele Rio
Mesbla
Tele Rio
Casas da Banha
Freeway
Pont-o Frio
Mesbla
Sears
Boulevard
Boulevard

229.• (100

l>tesbla

Geladeira Consul ET___3.543 GL

Free2er Brastemp
662.000
Freezer Prósdócimo 180 L
470.000
Televisão a cores Phillips CT 6400 Slcm. 20'" 1.287 .o o o
Televisão a cores Phi,lCo PC 1401 36crn 14"
805.000
Televisão a cores Shã.rp 1404 A 36crn i4"
750.000
Televisão preto e branco B 17 A 17"
399.500
Condicionador de ar Springer lhp 10.oo·a BTU
9-98.250
Liquidificador Arno LR super 5 Velocidades
51.500
Espremedor de frutas Faet 700
18.700
Espremedor de frutas lY'ali ta ES 50
31.000
Enceradeira esmalt. Arno Nova 1 escova·.! haste 111.000.
Enceradeira Eletrolux Standard
178.600
116.000
Enceradeira Walita Nova W 1
Aspirador de pó Arno Júnior
103.500
Aspirador de pó Arno (chão)
169.500
Aspirador de pó walita (chão)
199.000
Ferro elétrico GE VFX--101Õ
20.000
21.460
Ventilador Arno Júnior
Ventilador Faet 1035 10"
Circulador de ar Arno Júnior Turbo 40crn
134.000
}lâquina costura elétrica Singer Zig Zag 9-abinéteJSS.00-0

I

Batedeira elétrica Arno Ciranc;1a
Batedeira elétrica Walita portátil

319.000

casas ãà Bánha
Ponto Pr~o
Ponto FriO
Ultralar
Casas ãa ·sanha Tt.o.DJ:I'
Insinuante
Boulevard
Insinual!~e - : Gt~D
Freeway
Carrefour
Sears
Ultiala~--{,:;. 5'~·

Boulevard
Sears
Garson ---1'-l·>'ro
Freeway
Freeway

Ponto Frio

66-.0oo
SS.OOO

Sandi.z ----· 2 5K,OC';)
Garson
Garson

~::1

C>::tnrli:o:

ann

8.50.000
548~700

460.500
275.000
495 .. ooo
25~270

3~~ ~~~g_i;;;:~;;d

j'

1

:an:J

RESUMO
PESQUISA
LOJA

Ponto Frio
Freeway
A Insinuante
!-!esbla
Casa

Garso~

DE

PREÇO

AO

CONSUHIDOR

NO!•!ERO DE PRODUTOS COM
PREÇOS MAIS ALTOS

EM 21 DE AGOSTO DE

NOMERO DE PRODUTOS COM
PREÇOS ~!S BAIXOS

16

-4

15

5
7
21

13
12
10

Casas da Banha

a

Boulevard (Disco)
Ultralar
Sçoars
Sandiz
Brastel
Tele Rio
Carrefour

6

1984

3

5

5

16
19 ~

A pesquisa da SUNAB demonstra a necessidade que o consumidor tem ~e procurar informar-se sobre os
preços dos produtos, antes de realizar as suas compras. Com este procedimento, o consumidor estará defendendo o seu próprio orçamento e contribuindo para conter a alta do custo-de-vida.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outubr_Q_de \98.4

A SUNAB INFORMA
Pesquisas realizadas pela SUNAB nas lojaS- de vendas
de aparelhos e!etrodomésticos em Silo Paulo revelaram a
existência de grandes disparidades de preços entre produtos da mesma marca e modelo.
As pesquisas abragem 95 produtos, em 13lojaS de eletrodomésticos.
-- Em determinados produtos foram encontradas variações absurdas, como por exemplo:
44% de diferença no preço da mâquinã de lavar roupa
115% de diferença no pieço de uma geladeira

73% de-diferença no preço do televisor preto e branco
46% de diferença no preço do televisor a cores
65% de diferença no preço de um rádio AM/FM
156% de diferença no preço de um liquidificador
76% de deferença no preço de uma batedeira
79% de diferença no preço do ferro de engomar elétrico
102% de diferença no preço do esPremedor de frutas
124% de diferença no_ preço da torradeira
52% de diferença no preço da máquina de costura
123% de difereriça no preço do ventilador
104% de diferença no preço da enceradeira_

PESQUISA

~~_j

DE

RESUMO
PREÇO
AO

Quarta-feirã 3

63% de diferença no preço do aspirador de pó
78% de difefençi no preço da máquina de lavar louças
Com o objetivo de proteger os interesses da população
consumidora de São Paulo na cOmpr.i de aparelhos eletrodomêsticos, a SUNAB decidiu divulgar o resultado
das pesquisas, de forma a orientar o consumidor,
informando-o sobre as organizações que praticaram os
pfeços mais elevados e também as que pratiCaram os
preços menores.
Os exemplos a seguir foram levantados na pesquisa
realizada no dia 21 deste mês e confirmaram as observações ao longo das semanas anterior~:

CONSU~!IDOR

EM 21 DE AGOSTO DE 1984

NOXERO DE PRODUTOS CO~
PREÇOS MAIS ALTOS

LOJA

NÚMERO DE PRODUTOS COM
PREÇOS MAIS BAIXOS

Isnard

Hesbla
Tarnakavi
Casa Centro
Casas da Banha e Jumbo Eletro
G~ Aronsor.
·Ultralar
Sears
l\r.apuã

10
o
l1

ii

10
4
22
31
13

6

5

~tappin

:-

Sandiz

G3briel

Gonçalve_~

-

-

o

-

I

-

-

--

A pesquisa da SONAB demonstra a necessidade que o consumidor tem de. procurar informar-se sobre os preços
dos produtos·; antes de real~zar as s~as compr.as~ Com es~_e pro~e:d~~ento_, o consumidor estarâ defendendo o
seu próprio orçamento e contribuindo para conter a alta do.custo-de-vida.

lL

~PRODUTOS

~.AIOR

~1/j~
~~--

PREÇO
Cr$

de lavar roupa Brastemp_ 61S luxo

~~lra 9rastemp BR~ 320 litros
-~~~irã

Consul

35~3

G~

~~d~ira Climax 240
~~~~ira Climax 300
f-o.:vi::;or preto e branco Phillips TX 1502

~.::c.,.isor

preto e branco Philco B269 17 1'. A
'fevisor a cores Phillips CT 6000 20"
f.c.:visor a cores Philco PC 2002 20"
t ~ço cassete Phi.lco
'-'~;.o !-:~t.orádio RTW 31
~!io Sanyo RL 5140 AM/FM

ki~iCificaêor Arno LR 3 velocidades
~~~idificador

Arno LRE 8 velocidade~
~~~Ceira Planetár;a
~tçdeira Walita Topa Tudo
r.:-ro Elétrico GE automático eXtra-leve
[, :u~r..~dor de frutas 1-lalita ES 50
h~=c~edor de frutas ArnQ standard Novo
'( $t:.ador /Torradeira ~-:ali ta

12''

706.000
590.000
521.000
500.000
600.000
346.000
358.000
936.000
949.000
3.817.600
66.000
65.000
43.000
64.000
159.000
83.690

26.890
37.450

39.900
71.900

MA

ME~:U!(

L O J A

PR~ÇO

Cr$
489.000
367.000
336.900
285.000
279.000
199.900

Isnard
Casas Bahia
Isna:rd
Casas Bahia
Casas Bahia

Isnard
Tamakavi

Isnard
Isnard

3521

I :~::~~~

65o.ooo
.12.450.000
Isnard
39;900
Casas Bahia
40.900
Sandiz e Jumbo Elet_ro
19.800
Tamakavi
Tamakavi
25,ooo
89.900
Oltra1ar
ISna-rd··
49.900
14.970
Isnard
28.500
Isnatd
·19.900
Isnard
32.000
·:rsnard
1

NA
LOJA

-?

Sandiz
Sandiz
Arapuã
Sears e Ultralar
Sandiz
Gabriel Gonçalves
Isnard

Sears
Mappin
Mapp!.n
Gabriel Gonçalves
Arapuã

Y.appin e Mesbla
Mappin
Gabriel Gonçalves
Arapuã
Mesbla
Mappirl

Sears
Sears

3522
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:-~A !OR

!-!!:::;~!'(,

P:~~:ço

I·RSÇO

c r--~

O..:: r$

f . <.:.iO_Brastemp

f . rr:o

de:

460.000
1.323.900
362.000
100.600

5"1. G

mic~-0-on-d~s sanyo

t\;.:::..:ina de costura Singer Zig Zag gabinete

Í·.:l.t:.ilador Arno gr_a~ luxo 30 ~m

1 • 120.000
99.900

C.:.:-:..!icionador de ar_- Springer_ lhQ_ 10.000 BTU

E:.c(!-radêira
~-·I•.!..rador

Arno

Dupla

O Sr. Jorge Kalume -

qo;:r.,.

Tamakavi
~tesbla

760.000
48.900

Mesbla
Isnard

paradeiro nisso

zer.
O Sr. Jorge Kalume- Estou ouvindo, com atenção, o
pronunciamento 'de V. Ex• e desejo acentuar o_ seu pa~
triotísrriú. V. Ex• semp're.vem à tribuna faZer uma crítiCa
construtiva, como especiaÜsta, como-e)l:;pert em assuntos
econômicos. Efetivamente~ há um descompasso em ma~
téria de preços neste Pais. Então, é preciso que haja uma
sintonia., e eu acredito que, com a crítiCa, como a __d_e V.
Ex•, estou certo de que os órgãos responsáveis p9derão
abrigá~Ja e entrar no ritmo normal. E: preciso botar um

efetivamerit~~

I!

-

~-

.!2.!i tJRCf:~C~l_-A
- -

SEUS !C!WÇOS, SEDESThChREM DO~ ~HM~l_S..

ESPECIFIChÇJ\0

EMBALAG.

ORDEM

-

,

-_----,-

""'.

Q!!1

""'""'

___

, _-.

PREÇO

PREÇO

ABR/84

AG0/84

.... - -·.--·

-..-.

l>Lfc;-

.

_,

VAR!AÇJ\0

\

01

lliDRilX I DO DE Mi\tN!l Susp. oral
SlO (leite de inag"':" 8\, frasco
nésia)
-· 60 ml.

305,00

698,00

128,85

02

NISTAT!N (Micosta-

Creme vag.
250.000 Ui

1.40.3,00

3.083,00

119~ 74

Creme vng.
Bisn._45__mg~

53,55

1!6,05

116,71

tin,

03

creme vag.)

ESffiOGEN!OS CONJU-

GAOOS (Prcmarim)

04

VIOLETA DE GENCIANA

Solução 1\
frasco
20 ml.

200 ,no

399,00

99.50

os

CI.ORANI'ENICOL (Co
Sol.oftâl!Írlo J.c C!onm(C _ mica 0,5'~
ni<.:ol)
--- fra5CO
S ml.

RS9,00

1.512,00

7ó,02

()()

TOIX) CTinturn

4 .~10,0!1

9.ó711,0(J

124,45

36,50

72,211

97,81

de

iodoJ
07

METENAMINA (M:mdE_

lamine)

Tintura

5~

rr:ISCO.

soo ml.
Dr:Ígca
SOO mg.

..

llOl-5 MESMi>S, llA(
~

Muito obrigado,

- Finalmente, par-a completar esta série de abusos nos
preços do varejo, vejamos os aumentos verificados no setor farmacêutico nos últimos 90 dias.

At:OSTO/ ~. ESTES MED!ChMENTOS J'OHAM

TAC/dlOS-!1/\ I.IS~l'A c;HRAL JIELO ~

ne·

Gabriel _Gonçalves

O SR. BENEDITO FERilEIRA nobre Senador Jorge Kalume.

IWI.AC.,:i\0 Qli. MEDICi\MENTC)S INTEC:R~N'J'ES ~ RHNA_~W COM OS_ l'l~Et;0!-1 ~

S9

Ultralar

O Sr. Jorge Kalume- E V. t::x•, muitaS-vezes, fala
contra seus próprios interesses como empresário. Eu te~
nho observado isso também. V. Ex• está vendo então o
interesse da coletividade, da comunidade, o interesse do
Brasil e nã_o o seu. V. Ex.• estâ trazendo üma colaboração
adm[rável, e que as riossas aütoridades abriguem essa coJa_boração: ~-o ·apeio que faço d~sta __tribuna.

porque, somos torlos bra-

O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado,
Senador Jorge Kalume, V. Ex•, como empresário, sabe e
pode avaliar melhor do que ninguém o meu cõnstran,gi~
menta, porque, desgraçadamente, parece que nós brasi~
leiros estamos fadados a começar exatamente aonde o_s
outros ...

SfNDtCU_J\HI\IL/~,

Q!?.

Sandiz

!<!ap-pin

'63. 900,

sileiros, uns são mais contemplados do que outro-s,-quan- dQganhamos quase todos igual. Portanto, a V. Ex• os
meus cumprimentos, acompanhados dos meus votos de
que co_ntinue nessa sua luta incessante em favor do Bra~
sil.
-

Com muito pra-

G. A1..onson
Sandiz

casa Centro e Gabriel Gonçalves_
Sandiz
670.000
1 1.198.000- Isnard------------~----~~---------·

""rl'lc:.t-pmn 62 E

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Centro

104.490 ___ Isnard

C.e pó Arno Júnior portátil

lj.l.~-~ f' ~-

245.000
939.000
238.000
45.000

Sears
,C~sa

NA

L .t.l J A
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N9 DE
ORDEM

PREÇO
AG0/84

PREÇO
ABR/84

EMBALAG.

ESPECIFICAÇÃO

VAR!AÇAO
~

08

ANIUI'EIULINI\ B
(flmgison)

PÔ sol. inj.
50 mg.

1.009,00

I. 936,00

91,87

09

Nl&TATINA tNistatina)

Susp.oral
100.000 Ui
frasco
40 ml.

1.601 ,oo

3.354 ,oo

JOg ,49

10

SU!.FAOIAZINA (Sul

Co111p.
SOO mg.

22,01

75,20

141,66

11

VITAMINI\ C (kidc
Ascórbico)

Ccmp.

42,61

107,65

152,64

12

TEmACICLINA
micina)

Pomada oft.
1\

186,08

998,00

436,33

16.201,80

28.935,60

78,59\

102,38

211,50

106,58\

1.458,00

4.57<1,00

213,72\

51,92

129' 50

149,42\

27,80

97,85

251,18\

1.180,00

2.368,00

100,68\

fadiazina)

-

(Acr~

soo mg.

13

CllTAM1 NA(K1rfAI.AR)
1\ncstésico tlc ·
curta dura-ção

Ampola
10 ml.

14

Dll'lRONA

Comp.

15

SliXAMBTONIO
(Quclacin)
Inj. Bloqueador
Neuromuscular

l~c9.

rd6

ÁCIDO ACETILSA1.IC!l.ICO

Comp.

(.17

ÁCIDO ACETILSALICILICO

Comp.
100 mg.

,.~s

LIDOCArNA INTR~
VENOSA
Arritimias Ventriculares

Amp.
20 mg.

Como estamos vendo, os aumentos variam C:ntr~
76,02% a 436,33% exatamente sobre os produtos consi~
derados de urgência, mantendo assim o:>...nossos" labo~
ratórios o honestfssimo critério de regularem os seus
preços, não pelos custos final do produto, mas ónica e
exclusivamente, com base no sofrimento e dores com que
o consumidor vai à farmácia em busca do medicamento.
RflAC~~ VE,: 54

SOO

mg.

100 mg.

SOO

mg.

l

Por outro lado a Brasíndice, que é a tabela mensal
publicada pelos laboratórios para a mêdia geral dos demais medicamentos, no mês de Agosto de 1984, acusa
uma elevação geral, em relação a Abril último, na ordem
de 30 a 45%,

Desnecessãrio,-creiO, Sr. Presidente, lembrarmos aqui
o nosso ú.ltimo pronunciamento a este respeito, quando
demonstramos, exaustivamente, os aumentos praticados
pelos laboratórios, entre Junho d~ 1979 à Abril de 1984,
que atingiram atê os mais que absurdos de 80.050%, isto
em 58 meses, conforme a relação de 54 medicamentos de
u_rgência que aqui está.

f.li'V!CA/.!CNTOs_ .!NTI'GRANTI'5_ V~ ,RENA/.!f._ ~Ol~ Os_ PR ECOs_ S:RAST~

VlC~ 1.97911.984••

rsTrs. MfVlCAMrNT05_ rORA/.! VfSTACAVt'.S.~V~ __usr~

JI(I.O CA~AilR. VC. ruu;rf.IC'IA.. 0(lS. WSJtO~,

GfRAf..

VA.~ OS SfU~ PRI~'OS sr (JISI'A.CAI..'(U

vos_ vu.1AI ~-

Nç

vr

I ~!BAtAG.

Ci..VIM

OJ

VlTAI.IlNA B.l2 lNJfT.
Attemi a .to n:e.ga.lobla6.t.i
c.-a.&~

mago.

Ampola.

79

j

I' RI \'0

AbRi 84

0,89

89, 70

9. 978

0,4S

46,70

10.277

7,50

7!1,00

1 o. 313

o, 1g

18,80

lO. 344

100 mg

PROMETAZ!NA IFENERGAN)~ An.t.iat.ê.1tg.ic.o,
choque ana&.i.tá.ti.cd.

03

TESTOSTERONA (VURATES Amp.J ml.
TONI ·H.i.p<!go•tad.illmoma.·~ I 00 mg
lle..

I JIIN/
1·<~ \·o

C'âncc.Jt do e..&to:.-

Ot

04

Ca~~~mond

Ant.t-MaCaJt.{CO

DJt.ãge.a

2 S mg

na mam

PRZ:.!AQ.Uli!A ~ IARAWII

3523

Comp.

500 mg

3524
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~ !!. "' ~ t .'!.
VEJ

N<;
OR_VW

fSP"CIIICAÇÃO
-J-··;II"AL'' __ - - - - - - - · -~- '
~-

I ÃGUA

l

p_

r_ S.-~' .

F'Rl ÇO
JUN/79

J

' '_' ·

ÇO8f
AbRI

V/,RIAÇ/,0

'

14,45

I, 51 O, 00

I O. 349

Au1p.t ml

1.45

I 54,04

I O. '>-2 3

SULFATO FI. RROSO

Ccmp.

0 .. 31

33,90

I O. & 3 5

Anc.m.i.a-6 6C.JtJtoplt.l.va.6

40 "!9

Ot

HIOSCINA (B!ISCOPAII)
A1t:t.i.- e..6pasm"Zdi..c.o

V.'f.ãgea

Ô,78

85,55

1 o' &6 7

09

C!TA!.\JNA

IKETALARI

Ampola
10 m!

147,24

16.201,&0

1 o. 903

15' 60

I. 7 .lO, OO

I O. 98 9

0,30

3 3' 55

05

OXIGENAVA

•

AnU.~.6épt.i.co .Cocai. -

G(;':.J"-if.'..éda__
O~

___

GALAMINA !FLAALV1L)
RmCala~Le

e

mu•cula~

peJt.i.~~l!..i.co.

07

Ant!~té~l.r.o

10 Vol.
FÇ 500 m!

10 mg

de crtJt.ta.

rft<.~ação

IO

'.!Lf'Kt\'.UDAZOL

(FLÁG1L)

e T~ic6~ovani,!nl

G~.t~din~c.

J;in~c.

li

I [':Cf.q~6ITA.L

/C:OARVE':A.L/ rU::,;rur.o,- :tn~~-~d.dc,

I2

Á.C!i"-0

Cx

10:d
~a-

0\'06

oillai6

c,·,:p.

l(i!,'•i\'(1

7 • .; o

(lfl[
':.a-·

c~·.:t'i.l':~tc.

i·t.c-ué}

11. Ot3

I 00 '"9

.~f~~t:.'~~a

li. I 3 7

di.C'.C.êgJ.,c p/ .:}··,:,JC.
f:o.i.C.iaJZ..
.
13

J.!UVRATA~1 E ~·::.H [f{JVP.AfiX) Vc.!-.<"..t~.L·~•lÇà.o

I ó, C9

r~tt&co

I. ! l i , 00

II.ISS

25 m.C.

.(.,:Sant.{t.
14

SULFATO FERROSO SOL.

ORAL.

Aneml~A

6e~~o

2 5 mg F9

8,36

945,00

11.203

~O

I, 1 O

11.2'>.9

1,.180,00

li- 32 3

30 mt

p!tiva.6.

15

PA?AVERINA-SOL.. INJ.

Ant.ie~pa~mód.ico-va~o
d..C:lntado~.anti..h..C:pelt.:

100 mg
A~p.2

onl

.te.n.&l.vo
16

LIVOCATNA !Xl!OCAfNN

Anebti~ico

local

SULFATO VE MAGN[SIO
(LtiTE VE IIAGN(S!A)

Top. F9
30 ml

1 o, 33

Pó e.nv.

I. Ot

'I!. 581

30 gJr.m.6.
2.09

245' 90

li- 665

!N!PRAM!NA (TOfRANlL) V•igoa
enu- 25 mg

0,93

p

1,20

11. & 56

10

ANPlC!LlNA ( BINOTALI Comp.
Ant.i.b..C:Õ:ti.co de amplo
500 mg

14' 16

1.689,00

li. t9T

21

SlMETlCONA (LUFTAL)
Aeno6ãg~a ·

Comp.
40 mg

0,39

4,7' 15

71. 9t9

SBiéTl CONA I LUFTAL)

Ff]

7' 71

,9.43 .. 00

12' 130

10,45

2.538,00

1, 90

Z40,b0

1

7, I 9

9l ~.o o

12.598

18

G!UCOIIATO VE

CÃ!ClO

H.ipocalcemia.r~t.imu.

la~te da co,,:t~acio

101 Amp.
10ml Sol •

.i.njc.táv(!l

mi.ocâJtd.i.ca..
19

An.tidep~e6.&ivo,
Jr.C.6f .i.n6ant. ·

e~pec:t.tto

r..i.q.

10 m.t:

Ae~toJI'ag:ta

OXIVO VE Zli/CO

TA LASSAR)

(PAS-

rczema~

12.31

o

-

rÍlr:r!Jta6 ~·.uir.cJ.tt.6

GLICOSE SOL.

1WJ.25~

[nC·'õ.!Jé"t.i.co
VtSC0';:.7l:Sf1C'::t~l!

SAL IR1HOROSOJ.
tt..oçã:o na~at

26

Amp •.

VA

Obi:

SORO ANT1- RÃB-1 ('0 1N.L 2.1'~

R4.i!la lwma:na:

z. 563

lO m.t.

u:

Amp !· ·~.i'.

12.891
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PRtCO

N9 VEj

ABR/&f

OJWU.ff
27

ETER

~TTL!CO-L[QU.• IVO

A,ze~tc~lco

21
29
30

32

volat~L

I

5.075,40

o' 61

80,60

13. 113

s ,_3!

724,00

13. 357

lnj_. Si
fQ ~O ml

30,49

4.328,00

14.094

VIATRIZOATO VE SÕVIO

Amp.

73,00

11.011,00

14.983

IHYPAGUEJ

20 ml

V•iiaea

laxan.t.e.

60 mg

GRISfOLFUVINA. IG.RI-

Comp.

fU!.VIMI ~ M.ieo4U

soo

BUVICAINA [J!ARCAINA)
local d~

Ane~~é!.ico

mg

p-~o.f.ongada.

Inje..tâvei.

79 ,'so
188,40

BIPlRIVENO IAKINE'JYON} Comp.2 mg

.1VEM-1njet~vel

Amp.

5 mg/mt

1 ml~ Pa~kin~cni~mo
e anti4eumátlco.
33
34

12.947

•

VIOCT! L IHUIJFCTOLI

a.t;ão
31

Quarta-feira 3

15.800
12.055

GLICOSE SOL. INJ. A

Amp.
JO mt

2,05

331,00

16.046

501. Ene~g~tlec __ _

VITAMINA VO COMP. B

Vl!ágea..!l

o' 4 J

66,30

16.070

6,94

1.124,00

16.095

o,.55

I 02, 38

18. 514

Ca~ê~e.ia vitamin~Ca

VIPIRONA INOVALGINA} F•a•co
LfQUIVA-500 mg [Got.a4 10 m!
36

V1PIRONA-Comp.500 mg

Comp.

37

VIPIRONA [NOVALGINAI

Amp.
2 m.t

2. 16

1&2,08

8.329

Amp.
5 mt

I, 84

303,70

16.405

Jnjetivel 500 ~g
An.t.i.téJtm.i.c.o- a.na.C._.g é .h .i.
c.o-a.n.t.i~.tamtt.tÓJ{.io

-

3!

VITAMINA C - lnjet.

39

SUXA!.!LfONIO IQUHR-

500 mg.

CiN)

500 mg

f~C'O.~hrLtO

fQ

7COn.g

7,H

1 • .; 58

J

(I

o

19.496

1nj. 6..('(1QIJ<'rldOil.

ll(>tl/:('rr:tr~rtJ.Ca.IL

HJL~~~JDO

41

t'ié.
VE ALVMfNIO il'lT'SA:!AR) Ge(.'i.t r~ o Jrf..
IV[M
.
Ccn'p.-

42

rro?tNT~t s0v1co

43

Ant.i.icidJ

c!t~~~~rat

[Tiil~NE/.IHHAL)

ClOP..I.VFCNlCOL ISISI[

MICI~A)-Inj.Ant~blj;
ti.r~o d!! .., .. ,;:Co (' ~:.'''<'t-~c

45

AntLbL5~.

Mt:GLUMINA IGlllCANTINE} lnj. 300 mg/m!

21,1.~

12.900

12' 34

2.512,00

20.741

i, lO

1.118,00

23.116

3,03

7 38. l i

24.266

2 ,]4

133,60

26,6/3

1 gr.a.ma
Â":J>.

5CO

~~

PENICiliNA 400.000 UI Amp. c/

(WYCJLLZN)

o. 21

300 mg

Amp.
lnj.

20.515

9.; 2

dll!Jente

Amp.
5 m!

Le.ilihma.n.io.&e cut.Cinea.
e
46

47

vi.~c~Jta.t.

1 o. 20

HEPARINA SÚVICA lli-

Amp.

QU[MJNE) Inje.távet
5.000 Unld. Antl-coa.
gula.n.te - .&ub-cutCin7

0,25 mt

!OVO-TINTURA A 5%

rç· 500 m.t

15, I 8

4.310,00

28.292

FQ 2 O ml

3,52

1.131,00

32.030

o,. 16
o, 13

5 I, 9 2

l2.3so_7.C

2 7. 8 o

2r.u~?C

28.096

Oeltma..tomi c oli e.-6- B« c..te

1t.i.c.i..da.. e Ge~m.<:clda -

VITAMINA C - Gota•
5% flico~buto_ a.nti6ec

cLo.õo
49

·-

ÃCIVO ACETilSALICILI' Ct•mp.
CO- Xomp. [A.A.S.)- 500 mg
IVEM - IVEM - l115an.t. Comp.
Anti.p.i!Lê:t_.[CO ~ãna.!gê

~ico.-

an.tlJteu.mã.t.ico

100 mg

3525

3526
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WBAI.AG.

50

V!FfNOX!LATO (LOMOTIL} ORAL- Antid~a~

PR[ÇO

JIIN/7 9 .

f.J<.a.óco
20 mt

Outubro de L984

l'/,Rl AÇÃO

i'Rl.ÇO

l

Ao R/ t i

649,00

47.620

8.780,00

49.392

ll.é~co.

51

TJOMfRSAl

(!ltRTH!OlA

Tf) TINTURA !d.OOO·-

i"lta.6c.o
500 mi

J 7, 7 4

Ant~h.óépt~co !oc~!

52

LIDOCAfNA INTRAVCNO-

SA
An~it~miab vfn.U.. .it:!l.i.'ahe..ó

53

54

l.iVO AC~i!LSAL!ClLZ
CO LAB~ "S-OBRAL"

Sr. Presidente, diante do flagelo da inflação e o seu
continuado crescimento, graças, a insaciedade do Comércio, das Indústrias, mas sobretudo graças ao descaso
de nossa gente para com o seu suor, deveremos legislar
de maneira tuteladora para só assim, estãncarmos a inflação que nos arrasta para o imprevisível.
Creio e coTifio que não faltará ao Congresso Nii.Cional
o discernimento e a coragem, na fornia que jã demoristrou em 1962, quando da Edição da Lei Delegada n' 4, a
qual mesmo tendo se prestado a abt!sos e iniqílidades
serviu e muito, para conter nos idos de 1960/1970 a inflação que corroía toda o esforço nacional a exemPlo ao
que vimos experimentando na atualidade.
Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANT!LLO NA SESSÃO DE I•·I084 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Penso não existir nada mais claro e evidente, nos dias
atuais, do que a aspiração nacional pela passagem do estado autoritário ao estado dr: direito: Eu estaria cofietendo grave injustiça se não admitisse, desta trib4na, que
o Presidente Figueiredo, durante o exercício do seu man~
dato presidencial, tomou algumas iniciativaS sérias neSse
rumo. Mas a verdade ê que toda a estrutura de poder no
País ainda é extremamente autoritária. E superá-la há de
ser, sem dúvida, a principal obra do futuro Governo brasileiro. Ele precisará 'ter trãnqfiilidade, segurança, estabilidade, credibilidade popular para fazê-lo, ao lado de
obrigar-se a tomar medidas extremamente importantes
nas áreas económica e sociaf com vistaS a -ensejar iliumas mudanças inadiáveis, já que o povo brasileiro nào
suporta mais o atual estado de coisas.
Mas disse, logo no principio, Sr. Presidente, que a
grande aspiração nãcional ê a dC fazer essa pasSagem do
Governo, que ainda ·guarda uma- estrutura autoritária,
para um Governo democrático, mais liberal e que dê garantias a todos os segmentos sociais de que possam
organizar-se em regime de liberdade e que possam,
sobretudo, no atual embate democrático, estabelecer um
novo pacto social no Pafs, que atenta, pelo menos transitoriamente, aos interesses desses mesmos segmentos sociais. Ao mesmo tempo a sociedade brasileira, parece-me
ser tambêm inequívoco, aspira essa passagein de-forma
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pacífica, sem traumas, sem estéreis revanchismos, sem
medo e sem rancor. A meu ver o povo brasileiro está exi- gindo isso de forma clara, pacificamente~ Creio -mesmo
que demonstração evidente do que acabo de dizer foi
dado pela população brasileira ainda este ano, quando
dezenas de mllhões de pessoas ocuparam as praças e as
avenidas do País, para de forma ordeira e pacífica" ela- mar pela~. "Diretas já" para Presidência -da República.
Foi es.ta a escolha que o povo fez em princípio, de forma
espontân~. é bem verdade que estimulado pelas\ide- ranças deni.ocráticas d_o País, mas COil). muita espontaneidade. Esta foi a alternativa de escolha da sociedade bra-sileira: a superação do impasse político embasado nas_
nossas crises todas que existem, pelas eleições diretru; à
Presidência da República.
O certo é que isto não foi possível. E não tendo sido
possível, a população brasileira talvez tenha compreendido melhor, que era preciso cavar, construir oUt_fo caminho. E issQ é tão verdadeiro que a participação das
- forças democráticas, do próprio Colégio Eleitoral, que
estas mesmas forças condenaram com veemência, teve
uma aceitação imediata e total, por parte do povo brasileiro.
Costumo dizer inclusive, Sr. Presidente, não poucas
vezes, que a ação política deve fazer-se em cima do que o
povo pensa e não do que alguns políticos acham. E o que
o povo entende no Brasil, hoje, é a possibilidade de se superar essa situação em que nós nos encontramos- não é
preciso adjetivá-la para reconhecê-la-, de forma pacífica e, portanto, através de uma solução política.
Eis porque, _Sr. Presidente, estou certo_ de que toda a
populaçãO brasileira espantou-se quando ouviu as palavras ou leu-as na imprensa nacional, do ilustre Presidente desta Casa, Senador Moacyr Dalla, neste último final
de semana. Nosso ilustre par, nosso eminente Presidente,
na Capital de seu Estado, o Estado que S. Ex•, de forma
autêntica representa riesta Casa, faz algumas declarações
que preciSam ser esclarecidas, sobretudo pelo fato de ser
S. Ex• o Presidente de um dos Poderes da República.
Vou repeti-las, S-r.-Presidente, lendo-as do Jornal de
Brasília, mas na verdade essas mesmas declarações foram reproduzidas em toda a imprensa nacional.
Começãu o Sr. Pr~sidente dizendo:
... "O momento~ de reflexão, cautel.a, prudência e,
mais do que isso, amor à democracia."
Co_m iStO a Nação inteira cOnCorda, sem sombra de
dúvida.
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O Senador, à pergunta de um repórter sobre se isso
significaria a possibilidade de haver um risco na vida
Política do País, admitiu que sim, afirmando:. "A sua
conclusão é sábia". Dalla observou também que quem
vive o dia-a-dia do Congresso, hoje, vê o descontentamento que ali existe:
~·uma anãlise, no presente, pode nos mostrar a
existência -dos grupos Só Diretas, Pró-diretas, grupo
que quer o Parlamentarismo. O caldeamento desses
choques pode gerar aquilo que todos nós não desejamos, a falta de ordem nos poderes constituídos.''

O repórter insiste:
-"Isso poderia representar uma volta a 1964?"
-"Não sou pitonisa" - respondeu Dalla "mas medidªs de exceção, sim."

O Sr. José Fragelli- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO --Ouvirei o em_in-erite Senador José Fragelli, nà Liderança do me_u Partido,
para continuar, Sr. Presidente, a minha modesta exposição_.
O Sr. José Fragelli - Li, ontem, as declarações do
nobre Presidente da Casa, e tive a mesma chocante impressão que V. Ex• manifesta. Na última sessão desta
Casa, fiZ" algumas observações sobre as declarações que o
Senhor Presidente da República teria feito a um importante político do PDS em São Paulo, dizendo, principalmente o seguinte: que no Exército havia duru; correntes
uma, que advogava a entrega do poder a qualquer dos
dois candidatos, que vinha, portanto, defender e advogar
a assunção do poder pelo vitorioso na eleição de 15 de janeiro no Colégio Eleitoral. Mas que havia uma outra
. facção, no Exêrcito, à qual Sua Excelência, Presidente se
filiava, -porque julgava perigoso entregar a chefia da
Naçã_Q ao Sr. Tancredo Neves, caso triunfasse em 15 de
janeiro. E lá no início das declarações atribuídas ao Senhor Presidente da República, por esse importante político do PDS, S. Ex• adiantava que a cúpula militar era
desta segunda opinião. Ora, Sr. Senador, o Presidente
desta Cãsa, aiites de dar a sua decisão sobre a Emenda
Theodoro Mendes, teve aquela infeliz entrevista com o
Ministro do Exército, à qual muitos atribuíram uma influência decisiva no julgamento do Presidente do Congresso Nacional sobre a matéria, aniquilando talvez
aqUela última pretensão de todos nós, d-e- fazermos vit<r
riosa a idéia das eleicões diretas. Agora, anuncia-se que o

Sr. Presidente do Congresso teve uma Segunda entrevista
com outro Ministro milita-r,() Ministro da: Marinha. De-

pois disso, saem essas declaracões d.o Presidente dO Congresso. Hoje, o _Mini_stro da Justiça, Sr. Abi-Ackel, que
tem muita e grande autoridade COill.O Ministro da Justiça
mas, em falando que vai as5tiri1ir aqUele que Vencer, a
sua autoridade ficã-muitOreduzida, justamefl.te-por ser
um MinistrO civil, desarmado, temos que ficafpieOclipádos, senão estarrecidos com ~s declarações do Prcsídente
do Congresso, ·que não deixam de ser a continuação de
ameaças já fêitas por-àltas autoridades militares e por
esta declaração do Presidente da República, que até aSara não fcii cks_mentida. Ora,_ a declaração, atribuída a um
importante 'político- do PDS, foi publicada pelo Correio
Braziliense, jornal da nossa Capital, que merece todo o
nosso acatamento, que não iria simplesmerite iiiveiltaruma notícíã lõilgã co"mti aquela. Associando os dois fa~
tos, eu atribuo, como V. Ex•, um alto teor de gravidade
às declara.ÇÕe_s __QQ Presidente do Congresso, sobtetudo
quando S. Ex" díz que aqui no Poder Legislati"vo hã grU- pos descontentes e desavindos- coisas, aliãs, ~atura~ís~
sima em todas as demo_cracias -e diagnostica nesse fa~
to, freqUente sobretudo em épocas de eleições, alta gravi~
dade a esses simpl~ debates parla.~entares, que sàQ correntes em todas as c!!!mocraCias, iJ1clusi\re aqUí_':lo Brasil.
Eu lembraria, por exemplo, que na Começo da República, no fim do Gow!!Jl-9 de Fláriano, formou-se o ~artido
Republicano Federal com as mais_ variã.das 'Correntes,
talvez 10 ou 12 correntes políticas diferentes. naquela época, monarquistas, positiviStãs, republicanos, florianis.
tas. Assim, iam essas correntes desaguando, todas ela:s,
no Partido Republicano Federal, debatendo-se todas
elas com o maior-ardor e paixão no Congressg brasileiro
republicano. E os fatos_decorreram dentro da maior normalidade. Se analísarnios tudo que acoitieceu naS: várias
repúblicas brasileiras; em épOcas como essa, veremos
que essas divisões~ como os embates decorrentes, são fatos naturais que não poderiam ser intefpretados da maneira ãssfm quase--dramática com que acaba de fa.:z~r o
Sr. Presidente do Congresso.- De onçi~ teria S. Ex~ tirada·
inspiração para essas suas declarações? 't; a interrogação
que deixo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Creio que V. Ex•
realmente fez urna análise concísa e a_deqUada d~ tudo õ
que precisamos dizer dessa tribun?. Gost;aria de acrescentar apenas, eminente Senador José F_.@getli,- que tenho a impressã.o de tratar-se de um processo em gestação
para tentar turvar águas, embora ressalte a honorabilidade do Pres_idente do Congresso Nàcionat~
O Sr; José Fragelli -
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Claro.

O SR. HENRIQUE SANTILLO

~-Creio

eu e![ar

sendo ele muito mais um instrumento disso, a merecer,
por isso mesmo, esclarecimentos mãiores à Nação, por
tratar-se .do Presidente do Congresso._Nacional. Algu!ls
setores altamente minoritários estãQ_ proéÜtando esPalhar a confusã.o, não podendo, de forma alguma, aceitar
que a solução para a crise politica, que é natural num
período como esse se faça através das vias políticas. 1::
aquilo a que aspira toda a Nação, ê aquilo a que aspira
todo o povo brasileiro. Estão tentan4o conturba( .a tranqílilidade da Naçã.o que, de forma tranqUila, de forma
ordeira, de forma amadurecida, está escolhendo o seu
caminho, aceitando, eu corda.tamente, as regras do jogo
inipostas. Verifica.:-se com m_u.itª- apreensão, a existência
de reduzidíssimo grUpo tendente a conturbar esse am~
biente, a dar uma intranqUilidade artificial, dar uma apar~:ncia artificiai de confusão, de impasses insuperáveis,
que não são verdadeiros, que não e;xistem.
Ontem mesmo ...;..-e-v. Ex• fez refefência a declaraçÕes
presidenciais a respeito disso - o Correio Braziliense
publicou uma nova matéria- sobre o ~esmo tema que V.
Ex• acaba de abordar com o ~ep. ~parte. Desta [ei_ta, de
forma muito mais grave, porque, numa longa e exiensa
matéria:, esse diário da Capital informa à Nação que o
Presidente Figueiredo teria já noticiado ao Presidente

norte-americano e a alguns de seus principais assessores
p·el.o menos a quase iniposstbilidade de levar avante o seu
p-rOjetO de 8.birtUra, Pelo ffieOosã quase impossibilidade
de respeitar ·as regras do Jogo que eles mesmos impusera]n à Nàçào e ao Cóngiesso Nacional.
Espeio; realmente, que o Correio Br8Ziliense mais" uma
vez tenha se enganado. Não sería a primeira vez. O certo
~ que esse jõrn'al, íiUPOrtãnte- jornal do Pa:-ís, na sua
edição dominical, diz _o segti~ilte:
O presidente Ronald Reagan e_seus prindpai~ as- sessores já estão informados q~ que a suces~o presi~
dencial poderá provocar graVes acontecimentos no
Brasil, em face da _notória r~istênc~a que opõe à
eventual transferência de poder ao candidato oposicioniStã. Tancredo Neves, parte expressiva da cúpula militar do governo.
As informações foram transmitidas pelo presidente _João figueiredo, numa conversa pessoal, a
uma personalidade norte-~merican~. Que tem int~
ma ligação com o Presidente Ronald Reagan, e por
um dos ministros militares a um alto ftincionári9 da
embaixada dOs Estados Unidos, em Brasília, sendo
motivo de preocupações nesses circulas e em áreas
de cúp'ula opcisfcionista.

E continua por aí a matéria e;w;.tensa dojq_rnal, n~ J,~gi
na 3 sua principal página poUtica,
Em certo momento, diz a matéria_que 6 Pr~idente Fi·
gueíredo, diante disso, disse a essa personalidade americana que não tinha outra .alternativa senão .miar-se as
corrente que não concorda em transferir o poder sem expressas garantias.
.:'Nesse. ç_asq, ousaria, m~m~ quebr_ar seu fura~
Il}_e~~9 de fazer desse ?afs uma democraCia: E COI!I-prometerra o projeto de abertura- demOcr~tica; pór
cy.j~ cÕncepção tem si~o o principal responsável."
_ Queço apenas ressaltar, Srs.- S_en3.dores, que essa ma~
téria, evidentemente, contradiz palavras muito atuaiS d_o
freside!w; da Nação. J".Ja_me_~nlã pâginil, âo mestli.ojõ-r__ry_ai,._ di?;. ·~ Figueir~dq djz a ,P~rez_ Ç!Ue i_~Vará -.país à demO_gacia", o m~smo_ tend9 ditQ- ao. .fxíirlefro~MiníSt_!"o de
?ortugai, Mário Soares, que o visitõu em ·são Paulo.
_Portanto, })refil-o acreditar,' é claro, sou Obrigá do a
aCreditai-- n_as palavras do Presidente- da República·, Que
con-tínua ifirrnando,jura:ndO que_ievarâ aiéo fim a abertura. que julga estar coodu.Zindo bem. ~.um direito q~e
Sua Excelência tem de pensar; embôrã muitos Oã~ con~
cardem, que estâ condm:indo betri o processo de abertura democrática. E que levará esse processo até o final,
entregando o poder ao seu sucessor ~leito por via indire·
ta, eleito pelo Colegio Eleitoral.
O Sr. VirgíUo Távora- Permite V: Ex• um aparte?

b SR. HENRIQUE SANTILLO -

Ouvirei~V.

Ex•

logO a seguir, com muito prazer.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso queácreditemos nas afirmações, nas declarações do _Pr-esidente Fi·
gueiredo. Mas issos não nos alivia em relação às insisten~
tes notícias e iriformações publicadas em toda a imprensa nacional, .rieSle -nn.al de sematfa--;--que, Como bem disse
o Senador José F:rageli, articulam-se perfeitamente- às
manifestaÇões do Presidente do Seriado Federal, Presidente do Congresso Nacional, o nosso eminente amigo e
companheiro, Senador Moacyr Dalla.
Articulam-se as palavras do Presidente de um Poder
da República c_om as noticias, algumas delas subreptfcias, veiculadas em toda_a graqde imprensa brasilei- ra, dando-nos conta de que as re_ações militares estão
para acontecerem, próximo a acontecerem, e que não
permitiriam, ein hipótese alguma, que o candidato oposicionista ao Colégio Eleitoral pudesse eleger~se e tomar
posse de fornia ffil!fqiiila do Cargo que a Nação, atravês
do Congresso Nacional e do Colégio Eleitoral, vai lhe
--conferir.
-
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Isso nos causa estarrecimento. b preciso que esta Casa
e o Congresso Nacional se coloquem numa posição de
exigir explicações. Esse é um mof(Vo a mais, pOrque eu,
de.sta tribuna quero solicitar do Presidente do Senado
que se explique-, que o Presidente Moacyr Dalla explique
à Nação, Que faça as devidas explicações-. E. importante
que ele as dê à NaÇão, para saber de que fontes ele tem
obtido essas informaç_ões que o levam a admitir_ a possi- billdade, e mais que ~dmitir, preconizar as medidas de
exceção-para o País.
O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço, éom muito
prazer, o nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador_, nós estreamos em politica em 1950, deputado federal, pela pri·
meira vez. Anos atrás, o então ditador do Brasil, executor do Estado Novo, Getúlio Vargas, havia sido deposto
pelas Forças Armadas, e candidatou-se. E Q a-mpiente, a
pressão que â época havia era o mesm(ssímo que, depoís,
veio se repetindo não uma, duas ou três vezes. Então,
Vern ~cantilena; "ele se candidata em 1950;. "Candidata~
s~ mas não ganha";. "ganha mas não assume", Foi preciso o apoio de_cisivo deste homem que foi tão mal compreendido na História brasileira, o qual, aliás, durante
tanto tempo combati, Eurico Gaspar Outra, para que
justamente, ..

O Sr. José Fragelli -

o· Sr.

Aí é que está a diferença.

Virgílio Távora - Quem está dan-do o aparte
somos nós. Depois V. Ex• fala._ Continua~

p~r_ ~!lq_!la!lt_o

m_?~~ Ju~taineiúe tei"mos ...
o'-sr:José-F~agelll-

Figueiredo e- Outra:

Aí é que- está a diferença entre
·

O -Sr. Virgílio Távora - Não há uma diferença tão
grande. v_. Ex• está muito equivocado. E se houver é
muito mais a favor do atual Presidente._ V. Ex~ que era da
UDN, sabe muito bem que o responsável pela implantação do Estado Novo foi" o _Marec:hal Gaspar Outra.
Mas1 continuando, eminente colega, oS tempos passam,
GetúJip é deposto, Juscelino se- candidata, há o rnemo
ambienté de tensão Que culmin-ou, até, pela deposiÇão dC:
dois Presidente. Assim n6S vimos uma, duas, três vezes
na História do Brasil, em monótona repetição, todas es·
sas sucessões presidenciais com percalços semelhantes.
Lalnentã.velmente, a nossa democracia nã.Q,_está mi.li~o
bem fundadã, _Vem não de hoje, vem do tei:npo do Império, e temos justamente e~ses. tra_11mas nessas ocasiões.
E sempre, caro Senador, quem ganhã.r assume. Tem sido
a tradição brasileira. E eotre temores expressos, por mais
alta que seja a autoridade do País, e a repetição, já se to r~
ifa- atê sediça a declal;'ação daquele que é o fiador da
abertura democrática, que é o Presidente da Repü~lica,
Entre essas declarações e versões, por mais prestigiosas
que sejam os órgãos que abrigam as mesmas, o bom~
senso manda que se diga- e não temos ~upa declaraç~o
contrária - que é de se acr~ditar no q\le Sua l;xc~lência
o Senhor Presidente da República sempre tem reafirmaw
do. São as explicações que damos a V. Ex•, com a c;xperiência que temos, não pequena, desses 35 anos de vida

pública.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Eminente Sena-

dor Virgilio Távora, um simples neófito diante da larga
experiência de V. Ex•, vastíssima experiência polltica estOU esperando que, realmente, V. Ex• tenha razão.

-O Sr. Virgílio Távora -

Não seja pessimista,

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Ao contrârio,

Ex'.

O Sr. Vlrgílio·Távor9- Achamos que tem razão V,
como todo o povo brasileiro, em cOnfiar.

Ex~.
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O SR. HENRIQUESANTIÚ-0- Estou aqui a dizer
ao que mais aspira a Nação, hoje, que é a fazer essa passagem de forma pacífica; é uma aspiração Verdadeiramente nacional, independente da posição partidária de
quem quer que seja ou qualquer que seja o seguimento
da sociedade.. Estou absolutamente convencido disso, e
sou um otimista em ralação a isso. QuerO díser-Jhe que,
infefizmeote, sou obri8:ado a constatar a existência de
grupos altamente minoritários -que estão te.iltaD.do turvar
as águas, estão tentando intranqUiHzar o ambiente, estão
tentando criar uma artificial situação de confusão nos
impasses poHticos.
O Sr. Virgílio Távora - Mas quem ê O respõrtsâ.vel
maior? Não é o Presidente?
O SR, HENRIQUE SANTILLO- /l claro, isto ê evi·
dente. Estão, inclusive, conseguindo utilizar-se de alguns
canais de comunicação iri:tportante_s no País, como também de informação. Associo isto às declarações do Presidente do Congresso Nacional. São importantes declarações de S. Ex' É preciso que S. Ex• venha desmenti-las.
Isto é importante para dar segurança para não gerar,
para não contribuir para a criação artificial desse am-

biente confuso, insegu!'o, que n.ão faz o jogo da democracia, -e- que não é o desejo da Nação inteira. Então, estou
absolutamente convencido de que não -restará ao Presidente FigueiredO -outro caminho que não o da cobertura
integral ao eleito no dia 15 de janeiro, empossando-o no
dia 15 de março. Não lhe restará outro caminho. Estou
absolutamente convencido disto.

.E: impOrtante, para que a Nação continue acreditando
nisto, para que a Nação toda não se conturbe, para que a
sociedade toda continue se posicionando e~Se ConlpOrtando da forma exemplar como tem feito, que as autoridades deste País, que todos aqueles que têm acesso à imprensa, todos aqueles que têm condições de usar os
meios de comunicação não conturbem de forma artificial
este ambiente.
Esta é a minha posição, embora acreditando, nobre
Senador, piamente, como V. Ex', que o processo há de
transcorrer normalmente, segundo os ditamos do figurino e da Constituição brasileira.
Quero dizer-lhe que sou obrigado a conjugar algumas
declarações, algumas apreensões colocadas na imprensa,
algumas análises com declarações importantes, com
notfcias- publicadas, análises feitas por importantes órgãos noticiosos do Pafs, para concluir pela existência disso que acabo dizer, de reduzida minoria que a meu ver
está tentando conturbar de forma artificial o ambieOte
político, p-ára evltãr que o prOcesso tranScorra nornialmente. Parece-me que isto está muito claro.
'
Até ass()cio~ ror e?'emfiliJ_, _toda essa questão a uma
matêria publicada ontemno jornal O Estado de S. Paulo,
uma extensa matêria assinada por um jornal_ista, em que
ele analisa o problema econômico do País e as medidas
adotadas pelo Governo Fede"ral, concluindo, segundo informações de altos funcionáriOs da área- econômica do
Governo, que há apreensão extremamente grande na
área econôrnica porque, SegUndo ele, qualquer dos eleitos, seja Tancred6 Neves, seja Paulo Maluf, acabará se
contaminando pelo germe do populismo e acabará adotando medidas que acabarão jogando por terra toda a
iniciativa e todo o esquema utilizado pelo Governo nos
últimos dois ou três anos para botar ordem na economia
nacional.
É uma matéria extensã, de um importante]ornal,
como O EShuio de S. Paulo. O Sr. José Fiagem - Nem Maluf escapa.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Nem o Maluf escapa. Mas a verdade é esta. Para esses reduzidos grupos,
eminente Senador, o candidato do PDS também não escapa. Esses grupos nã querem a esta altura, nem mesmo
sabedores, como diria, da invalidade eleitoral do candidato do PDS no próprio Colégio Eleitoral, estão também julgando ...
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O Sr. Virgílo Távora- Na opinião de V, Ex' O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• me desculpe, mas é uma opinião que julgo respaldada com mais
acerto do que o contrário, se ~udesse s~r _ditp aqui neste
plcnáriQ. Quer dizer-, pelo menos estou absolutamente
certo, por todas as manifestaçt?es pública no País, seria
uma opinião com multq_mais probabifidadi dê ãêerto dÕ
9ue se fosse dito o contrário.
A verdade é esta. Na medida em que a coisas vão se
viabilizando via eleitoral, indiretamente, começdm a surgi~ maiêrias e análises como esta, colocando ambos no
mesmo saco e na mesma situação, como ê este caso, segundo qjornal, ~e i~formações_ d_e altos f~lpcion~rios da
área económica, que não permitil-aCO-que seus nomes fossem decHnados ou que fossem publicados, de anál_i~es extensas feitas por tecnocratas sobre aS médidas econômicas __adOtádas pelo Gõverno e sobre as alternativas de um
ou outro dos presidenciãveis, que aí se encontram, que,
se eleitos teriam que tomar no próximo ano e conclui,
-aqueleS informantes do O Estado de S. Paulo, jogaria
por terra todo o benéfico sacrifíciC! a q_ue foi subrrietida a
~cie4_adç brasileira nos últin1os três anos.
Isto é muito grave. Eu associo uma coisa como esta às
declarações, como as do Presidente do Congresso Nacional e não estou aqui associando às declarações de parlamentares comuns, como eu, por exemplo. Não estou associando às declarações de Deputados Federais, que têm
o direito de fazê-las. De qualquer forma~ preciso que se
Co(oqUe-âe aialaia nas suas in~erpretações. Por exempl():
certas informações, às vezes até há falta de acesso a elas,
mas estou me referindo à~ declarações do Presidente do
Congresso Nacional que, pelo menos. teoricamente,
deve ter um acesso bastante amplo às fontes de informações e deve estar sabendo porque está dizendo isto.
Ao mesmo tempo relaciono isto com as análises e notícias, subnotfcias ou não, colocadas em órgãos prestigiosas da imprensa nacional. Acho isto extremamente sério
e quero deixar bem claro que não estOu aqui fazendo
acusações ao Presidente da República. Acredito pianiente que a Sua Excelência não restará outro caminho q.ue
não o de presidir este processo, ir até o fim, testemunhar
a eleição do dia 15 de janeiro do Presidente da República
e empossá-lo no dia 15 de março do próximo ano. Esta é
a minhã. Convicção. Agora ~preciso qu-e façamos o combate adequado, de forma política, aos grupos minoritários _q~:~e querem conturbar proposít.adamente a vida
nacional, embora concorde_ com todas as informações
líiStóricas que acaba de me passar o eminente Senador
Virgílio Távora.
O Sr. José Fragelli- V. Ex' me concederia um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Antes de conceder o aparte a V. Ex', reporto-me aqui a um artigo publicado ontem no próprio Correio Braziliense, _assinado
pelo nosso querido amigo, Jornalista Tateísio Holanda,
que também vai nesta linha de raciocínio, de iriiCfPl-e-tação, coiOcan~o as suas apreensQes, os seus receios de
que estas coisas se avolumem sem que se tomem providências no sentido de que os carros continuem nos trilhos-, como quer a sociedade brasileira e como está, a sociedade, se comportando e contribuindo de forma maraR
~ilhosa.

Diz ele no seu artigç:
. "Esse sentimento de insegurança domina sinceramente algumas pessoas desavisadas. E serve como
uma luva aos que têm culpa no cartório e--desejam
envolver as Forças Armadas numa nova aventura,
capaz de levar o País para caminhos literalmente
desconhecidos. Tancredo Neves ...

Está- ~le analisando a figura de Tancredo Neves e a
questão das esquerdas.
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... Tancredo Neves é um político mais conservador do que o próprio Paulo Malufenuncaembarcaria na venturosa viagem do revanchismo, naturalmente informado de que poderia ser tragado pelas
ondas desse mar de paixões desvairadas."
É o .direílo que ele tem de julgar. O certo ê que Trancredo Neves é um achado polftico para este processo,
com a garantia da pessoa dele, o seu passado, de que jamais um processo de revanchismo se estabelecerá neste
País e _que esses receios manifestados por: grupos, que
têrri. culpa no cartório, para usar o termo do jornalista,
na verdade, são, nada mais, nada manos, do que um pro·
cesso de provocação propositada. S uma tentativa de
soltar aS bruxas por aí.
Com muito prazer, nobre Senador José Fragelli, ouço
V. Ex~

O Sr. José Fragelli - Rapidamente, Sr. Senador. Vê
V. Ex' como parece que um esquema está sendo
montado. A primeira razão é de ordem, digamos assim,
políticORmilitar, constante naquelas declarações do Presidente da República a um importante político do PDS.
O perigo, segUndo S. Exelência; falando ao importante
político do PÍ>S, Cstava no revanchismo, o qual o Sr.
Tancredo Neves não Poderia sopitar, uma vez _no poder.
E, então, temos aí uma primeira razão de ordem
político-militar. Agora, essa lida por V. Ex• já~ outra,~
dC ordem económico-finãnceira. E outras razões, com
certeza, vão aparecer ainda ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Serilo aventadas.

O Sr. José Fragelll - Orquestradas pelos que não
querem consumar a abertura democrática, entregando o
poder ao vencedor de 15 de janeiro. Quero repetir o que
V. Ex• acabou de dizer, que o revanchismo eum pretexto
levantado agora sem nenhum fundamento. Acho que
posso dizer em meu nome, em nome do meu colega, que
estã a meu lado c:,_talvez, no nome de V. Ex•, que nós jamais votaremos aqui nenhuma medida revanchista no
Governo Tancredo Neves.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Certamente/

O Sr. José Fragelli - E o digo por várias razões, inclusive por ter pertencido c feito parte de um governo da
Revolução. E por uma razão maior ainda: ~ que veio
uma anistia que, a meu ver, atinge a todo~: aqueles que
foram anistiados e aqueles que, tendo cometido crimes, e
não ~anistiados, estão, ipso facto, envolvido pela própria
aniSlta-. Eritão eu quero reafiimar o que disse V. Ex~: que
n-erihum de nós, políticos do PMDB, e acredito que das
Oposições, pelo menos aqui no Senado Federal, jamais
votaremos qualquer medida revanchista.

sR:

O
HÊNRIQUE SANTILLO - Gostaria 'de
asSociar-nÍe às suas palavras para repudiar, inclL!_sh•eLin#
fciri:náÇões de que o Congresso ·púdCsse tranSformar-se
num &rande tribunal para julgar figuras importantes des·
se 9overno do regime.

e

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Essa matéria foi
iriserida, tambêm, no Correio Braziliense de ontem. Segundo esse importante jornal da nossa Capital, o Presidente Figueiredo teria declarado ao Presidente norteamericano e a altos assessores do _Governo riorteamerican9 que a transferência do poder ao candidato da
Frente Democrática traria, no seu bojo, o grande risco
de transformação do Congresso Nacional num grande
tribunal.
Expressamente, diz-se nessa matéria:
"Nessa e em outras conversas que tem mantido,
o. Presidente Figueiredo sustenta que essas forças
~Iiadas a Tancredo transformariam o Congresso
Nacional em verdadeiro palco de um grande tribunal para julgar figuras importantes do Governo e do
regime."
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O Sr. Luiz Cavalcante- V. Exf permfte, eminente Se:nador?
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O SR. HENRIQUE SA.NTILLO -

Perfeitamen-te.~

O Sr. Hélio Gueiros- ...eu quero admitir, Sr. Senador, que isso é matéria paga. Até porque, pelo que V. EX•
leu dessa nota, o jornalista s__eria ingênuo demais, um jornalista da reputação dos_ homens que fazenl os cQmen-_ tários políticos do Correio Braziliense, de dizer- que· oPfesidente Rona-ld ReagaÕ precisa receber informações
da situação brasileira, do Presidente Figueiredo ou de
gual_quer outro cidadão. l~so é uma in8~nuidade.

O SR. HENRIQUE SA.NTILLO- Essa é~ uma grosseira mentira. Não é verdade. Este espírito não anima,
hoje, nenhum dos segmentos políticos nacionais. Nenhum!
O que tentam colocar, Sr. Presidente, na ordem do
dia, é o_ apoio de alguns grupos de esquerda à candidatura Tancrcdo Neves. ~certo que a ninguém é dado o direito de tapar o sol com uma peneira. E esses grupos de
O SR. HENRIQUESANTILLO- V. &<• me permiesquerda apoiam o candidato da Frente Democrática e
te? Só que ê mais grave, porque o jornal diz que foi o sese compõem na Frente Democrática, sem nenhum comguinte: o Presidente norte-americano acabou recebendo
promisso, e altamente minoritários na correlação i:le
informações a respeito da posição do Presidente Figueiforças da Frente Democrática. Todos riõSSabeinos disso,
redo, e não a respeito- da realidade brasileira, da política
mais ainda o Presidente da República que conta cói'n um
nacional. Mas ãí é fmportante, porque S.e é ·a posição do
serviço altamente dispendioso, como o Serviço Nacional
Presidente
Figueiredo, a coisa se agrava, o problema se
de Informações, para informã-lo disso que eu acabo de
Seda a forma como o Presidente estaria re-agiildo
agrava.
dizer. Mais do que n6s sabe disso o Presidente da Reà" realidade. Eu nãO acredito. VoltO a dizer qUi não acrepública. Sabe_ que esses grupos existem, que não é dado a
dito que seja verdade. Prefiro acreditar nas palavras do
ninguém fugír dessa realidade, é impossível fugir-sedesPresidente Figueiredo.
sa realidade, eles existem, são partidos que aí existem, só
o regime brasileiro que procurou até agora, de forma hiO Sr. Hélio Gueiros - t. esse exatamente o meu rapócrita, dizer o contrário, ou afirmar -o C0ritrári6, -ou~
ciocínio. Nem o Presidente nem os Estados Unidos preaparentar o contrário. Eles existem, é um dado da realicisam de informações oficiais do Brasil para saberem a
dade, têm apoio de alguns segmentos da sociedade brasisituação do_ nosso País, ou de qualquer outra nação. V.
leira, mas são altamente minoritários nesse processo. Na -- Ex• sabe perfeitamente. Para mim, isso ê matéria plantaverdade, na Frente Democrática avolumam-se· a uma poda nos jornais .. ,
sição de abs_oluto controle do processa e das fo_rças comprometidas c_om o estab~lecimento neste Pafs Qç um regiO SR. HENRIQUE SA.NTJLLO ,... Es'o~u de acordo.
me democrático- pleno.
O Sr. Hélio Gueiros - ... para criar uin ambiente que
E quero dizer mais a V. Exfs, Srs. Senadores, que da
torne propícia uma ruptura na ordem instifuciorial e
mesma forma pensam estes grupos de esquerda altam_en_constitucional brasileira.
te minoritários. Todos trazem na sua ação politica a proposta de também colaborarem c_om o es~abeleci_mento de_
O SR. HENRIQUE SA.NTILLO -V. Ex• fique certo
uma democracia verdadeira no País.
de uma coisa: de forma sub-reptícia, procura dar credib-iOuço o eminente Senador Luiz Cavalcante, e em selidade à matéria, ila medida em que o Presidente brasileiguida ouvireí V. Exf, nobre Senado_r_HéliQ Gu~ifos.
ro, infOrmando ao presidente norte-americano e a altos
O Sr. LQ._iz Cavalcante - NObre Senador Henrique
funcionários, norte-americanos, estaria Se precavendo
Santilto, perdoe-me V. Ex• se o meu aparte não faz mui-quanto a fatos que pudessem ocorrer no Brasil atê o final
to nexo com o vibrante discurso _que V, Ex• está pronun- ~
do __ -ano, dad-a, sabe V. Ex' muito bem, a posição de alta
ciando. Pela imprensa ralada e escrita já me defini reite:subserviência deste Governo às determinações do goverradamente quanto aos dois candidatos _que disputam a
no norte-americano através do FMI.
preferência do Colégio Eleitoral. Mas, neste plenário,
ainda não declarei form_alm!,':_nte qual o meu candidato à,
O Sr. Hélio Cueiros- Atê porque, disse-o bem V.
Presidência da República. Faço-o- :agora: darei O meU
Ex•, _seria vergonhoso para o Governo brasileiro estar
voto ao Sr. TancreQo Neves. Muito obrigado.
·
comunicando, infoi"inaildo ou pedindo iicfÚ1ça ao governo norte-americano para realizar alguma coisa aqui no
O SR. HENRIQUE SA.NTILLO -Pois conte V. Ex•
Brasil.
com os meus sinceros e efusivos aplausos. Porque outra
não po-deria ser a poSição de _v. Ex• E era que esperávaO SR. HENRIQUE SANTILW - Preftro acred~tar
mos e a Nação, pelo comportamento exemplar que tem
nisto que V. Ex• está dizendo.
tido_ nesta Casa e fora dela.
O

.sr. José Fragelli- Muito bem!

O SR. HENRIQUE SA.NTILLO - Gostaria,~ também, de dizer a V. Ex•, eminente Senador Luiz Cavalcante, que, embora intransigente defensor das eleições diretas e sempre convencido de que só através dela, como V.
Ex•, inclusive nós poderemos superar, de forma participativa, democrática, todas as questões brasileiras que estão aí se a volumando, convenci-me de que a candidatura
Tancredo Neves cristaliza, hoje, a grande posssibilidade
de se fazer a passagem pacífica do estado autoritário
para o Estado de Direito neste País. ConvenCido disso,
também apoiei-a, da mesma forma e com o mesmo ardor
com que apoiei a luta pelas eleições diretas no primeiro
semestre deste ano.
Ouço V. Ex•, Senador Hélio GueifoS:. --O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex• está sendo muito oportuno em abordar, com
muita prudência, aliás, essa preocupação da sociedade
brasileira com relação a esses últimos acontecimentõs,
pelo menos na imprensa brasileira. Como eU-rlão posso
admitir que um jornal da estatura e da reputação do Correio Braziliense est~a envolvido_ em conspiração ...

O Sr. Hélio Gueiros- Estou firmemente conVencido,
nobre Senador Henrique Santillo, que nesses últimos
dias; com aquela matéria comentada p~lo Senador Josê
Fragelli, a respeito de uma pseudo ou suposta troca de
opiniões entre- o Presidente Figueiredo e um alto político
do PDS, também coberto no anomimato, e agora essa
matéria seguinte, já ·agora dizendo que um diplomata teria ouvido do Presidente Figueiredo com a recome_ndação de transmitir ao Presidente Ronald Reagan essa
mesma possibilidade de uma ruptura na ordem constitucional brasileira, para mim, tudo isso não pasSá, Sr. Senador Henrique Santillo, de uma tentativa de se criar um
ambiente no Brasil para que a opinião pública aceite
como norma, absolutamente prevista, uma intervenção
violenta na ordem brasileira. Quero dizer também que
-pãrticipo, como V. Ex~. da certeza de que o Palãcio do
Planalto não quer neffi Tancredo Neves nem Paulo Maluf. Toda vez que o candidato Paulo Maluf, que se diz
amplamente apoiado pelo Planalto, começa a respirar
um pouquinho, sai do Palácio do Planalto o Sr. Carlos
Átila e diz;, "seria bom que todos.re'nunciassem". O candidato Paulo Maluf fica meio grogUe com a pancada na
cabeça e quando vai se recuperando, faz uma viagenzinha, lã vem Leitão de Abreu e diz;, useria muito fãcil, se
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todos renunciassem,. "Paulo Maluf vãi à Bahia, reanima
um pouquinho; Figueiredo vãi a Sãõ Paulo, Maluf satisfeito porque está lá na terra dele, e, na casa do candidato, perguntam ao Presidentç:.: V. Ex• é malufista_z "Quem
? Eu? malufista?" Só faltou bater no jornalista. Outra vez
_ o pobre do candidad_o Paulo Maluf...
O Slt HÓoRIQUESA.NTILLO- Fica mçio grogue.
O St. HéHo Gueiros - ... fica meio grogue. E, assim,
nobre Senador Henr_i_que Santillo, toda vez que Paulo
Maluf quiser levantar a cabeça vai levar uma palanquetada, porque quem está interessado em tirar Paulo Maluf
e tirar Tancredo Neves do páreo ê o Palácio do Planalto,
sob a suposição de que se deve evitar um mal maior e,
portanto, deve_ haver uma conciliação, uma pacificação.
Querem desestabilizar essas duas c~ndidaturas, para surgir o terceiro ou o quarto nome, para, este sim, ser apoiado por essas forças mais fiéis ao Palácio do Planalto e,
também, nobre Senad__ar, porque aqueles que eventualmente, se assustarem~ aí está o objetivo- que algo de
-grave possa acontecer. Mas estou certo de: que a classe
política brasileira jâ çstá vacinada contra esse tipo de
~oisa. O nobre Senador Yirgltio Távora disse_ que esses
c_amplicadores têm exi:;tido ao longo_ dos anos, na história da República Brasileira. Só que, agora, quem está
alimentando, estimulando, ê o próprío Presidente daRepóblica. Nos outros episódios não foi Eurico Duarte
quem fomentou nadã.; não foi Ueiú_li_o Vargas quem fomep.tou nada; foram jâ se1,1s substitutps eventuais que fo~
mentaram alguma coisa, mas nunca: o próprio Presidente
da_ República. Nem Eurico Outra, nem Getúlio Vargas,
nem Juscelino Kubitschek, nem Jânio Quãdros. Só
quando apareceram substitutos eventuais, que subiram
ao poder por eventualidades, por acaso, é que houve essa
confusão no Brasil. Por isto, acho que a classe política
brasileira está prevenida, está vacinada, mas V. Ex• faz
muito em denunciar a t_oda a Nação_ brasileira mais essa
trama sórdida que se estâ pretendendo estabelecer no
Brasil~ visando não só a candidatura Tan_credo Neves,
como também a candidatura do Sr. Paulo Maluf, para,
no lugar de ambos, colocar mais um continuísta dessa situação calamitosa que hoje estamos vivendo no Brasil.

O SR. HENRIQUE SA.1TILLO - E esteja V. Ex•
certo do seguinte: isso tudo e estabeleceu na medida em
que se convenceram de que. candidato Paulo Malufestá iriviabilizado no Colégio Eleitoral. Certamente se convenceram antes de nós mesmos, porque eu acredito, pelo
menos, numa certa eficiência desse dispendioso Serviço
Nacional de Informações, para informar ao Presidente
que o candidato Paulo Mal~f estâ inviabilizado no Colégio Eleitoral. E, na medida j:m que ele se convenceu, na
medida em que se conve~ceram de que o candidato do
PDS se inviabilizou, esse tipo de trama, ao meu ver, se
avõlumou. Espero, de forma bastante veemente, que o
Presidente da República não esteja alimentando idê:ias
continuístas, espero que ele possa cumprir a sua palavra,
o seujuramento de levar isso atê o fim. Estou, de forma
bastante esperançosa, acreditando nisso.
Sr. Presidente," eu disse isso tudo, estivemos aqui debatendo isso tu_do, para concluirmos pela necessidade de o
nosso Presidente Moacyr Dalla vir explicar suas~ palavras
à Nação, pela importância do cargo que ocupa. Ele é o
Presidente do Congresso Nacional e, sendo o_ Presidente
do Congresso Nacional, sendo um homem honesto,
como todos nós sabemos que ele o é, precisa -vir explicar
à Nação o sentido de- suas palã.vras. Estou absolutamente convencido de que ele não se encontra no rol dos que
querem turvar as âguas no Pafs. Estou absolutamente
certo disso. Por isso mesmo, tenho condições, como l'i'~
Secretário do Senado, inclusive, como membro da Comissão Diretora que ele preside, de vir a esta para
solicitar-lhe que tome a iniciativa de, imediatamente, explicar ao povo brasileiro o sentido de suas palavras, para
que não pairem dúvidas, para que não haja incitamento
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ã insegurança, ã intranqiiilídade, ã confusão políti~a,
sobretudo pelo cargo que ele ocupa.
Eram estas as palavras que eu tinha a dizer (Muito
bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
LOUR!VAL BAPTISTA NA SFSSÃO DE 29-8-84,
QUE SE REPUBLICA POR .!UVER SAlDO
COM INCORREÇOES NO DCN, (SEÇÃO li) DE
30-8-84, NA PÁGINA 29/3
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discUrsO.) .::.... Sr. Presidente, Srs. Senadores, os sucessivos e incontroláveis aumentos de preços
que estão se verifiCando, diariamente, no concernente
aos gêneros -de primeira necessidade, à totalidade dos
produtos de consumo obrigatório, as despes~s relativas
aos aluguéis, aos transp-ortes, ios combustíveis, aos medicamentos, as anuidades escolares, livros, cadernos,
lápís e material didático em geral, para citar apenas os
aumentos mais contundentes, estão contribuindo para
intensificar e tornar intolerável a carestia, reduzindo de
maneira drástica as condições de vida dos assalariados e
das camadas mais pobres da população.
A persistirem as tendências, que infelizmerite se: COmprovam de maneira insofismável, de novos e incontroláveis aumentos, as lideranças mais esclarecidas responsáveis da sociedade brasileira começam a manifestar sua
inquietação e perplexidade diante das perspectivas de
uma convulsã.o social de consequências -inijnevisíVeis.
Os mellcionados ãUmentos de pfeç-os são decorrentes
da recessão e da hiper-inflação que, por sua vez, constituem a matriz gf:cidOra do emprego e das perígosas tensões sacias.
Nesse contexto são as ctasses assalariadas as mais vulneráveis aos impactos da crise generalizada, em fãce da
deteríorização da sua reduzida capacidade aquisitiva,
num mercado dominado peJa psicose da carestia, da víolenta e excessiva alta do custo de vida.
O funcionalismo pÍiblico civil e militar é, indiscutívelmente, o segmento mais atingido pelos impactos e terrí-veis efeitOs de Uma conjuOtura inflacionária e recessiVa
que traumatiza a sociedade e- ameaça o funcionamento
normal das estruturas instituciõnãis;-polítícas e ec6nôffiicas da Nação brasileira.
Devo esclarecer que um dos motivos determinantes
deste meu pronunciamento em defesa dos servidOi-es
públicos civis e mHitãres é o lato de receber frequentemente memoriais e pedidos, através de uma crescente e
volumosa correspondência, inclusive, os apelos que me
são feitos diretamente, reflexo da situação aflitiVa em
que se encontram as familias mais vulneráveis aos efeitoSda carestia e das dificuldades de toda ordem que têm =ele_
enfrentar para sobreviver.
São estas as razões que me levam a formular um veemente apelo ao Presidente João Baptista FigueiredO-qúe,
desde sua posse, em 1979, até agora, tem demonstraCio
sua compreensão e integral solidariedade às justas reivindicações salariais do funcionalismo público e dos úabaIhadores em geral, concedendo-lhes substanciais aumentos por ocasião dOs- reajustamentos do salários, veridmentos e proventos, compatíveis com os recursos orçamentários disponíveis para esse fim.
Todavia, como é de conhe.cimento geral, os aumentos
concedidas são rapidamente anulados pela carestia, de-
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sapã.recerido na voragem de um vertiginoso e incontrolável aumento dos preços de todos os produtos e utilidades.
O meu apelo, preclaro Chefe da Nação, refere-~e, es-peCificamente à cOncessão, -ate d~mbro do corrente
ano, do 13~> salário, a fim de que os servidores públicos
civis e nlíiitares, possam enfrentar, em igualdade de condições com os trabalhadores regidos pela CLT, esses
alarmimtes e suCessivos aumentos no que se refere à alimentação e às inevitáveis despesas que todas as famílias
assalariadas t~ _de enfretar na luta cotidiana pela sobrevivênCía.
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 de uma política salarial mais justa e menos desumana.
_
Mas, indiscutivelmente, a concessão do 13~> salârio
contribuiria para atenuar as angústias e sofrimentos das
famílias dos servidore;s públicos, - mais de 500 mil ou seja com os seus dependentes, aproximadamente cerca de 4 milhões de brasileiros.
-O (3~> que todos os trabalhadores regidos pela CLT jâ
-~enquistara, cõntinua, no entanto, co.p.1o uma tradicional aspiração do funcionalismo público, cujo atendimen~
to vem sendo inexplicável e injustamente_ postergado.
Desta vez, acredito que o Presidente João Baptista Fi~
gueiredo, em face da formação cristã de sua personalida~
de, e do profundo respeito que, desde sua posse, tem de-.
monstrado pelos postulados e imperativos da justiÇa social, atenderá ao_apelo que ora lhe dirijo, interpretando
os anseios e interesses dos servidores públicos do meu
Estado e de todo o Brasil.
A História registrará, quando proceder à avaliação e
julgamento do seu Governo, que o Presidente João ~~p
tig_a Figu~iredo, ao conceder o 131' salário ao fu.ncionalismo, demonstrou, mais uma vez, ser autêntico estadista~ profundamente humano, cônscio de suas responsabi~
!idades e digno da grande Nação que so_ube governar
com patriotismo, senso de justiça social e.exetriPiai PrObidade. (J\.1'uito bem!)
ATAS DE COMISSÃO

~ coJI..ussÃo DE RELAÇOES EXTERIORES
10' Reunião, realizada em 12 de setembro de 1984
Ãs dez horas e trinta minutos, do dia doze de setenlhro
de -mil novecentos e oitenta e _quatro, na Sala de Reunfõ'é.S -aa-COniiSsão, n-ã Aiã -Seriã_dof NliO--COe.Jho.- s~b a
Presidência do_ Senhor Senador Luiz Viana, Presidente,
presentes os S~hores Sen~dor~_ Amar~ Pejx:_Qt_o, Marvan Àcayba, Moacyr Duarte._ Enéas Faria, Saldanha
Derzi, José Fragelli1 _Nels()n Carnejro, Severo O_om_es,
Octávio ~ardoso, Itamar_franco, Gastão Mi1Jler _e ~o_ão
Calmom, reúne-se a Comissão de Relações ~terior~.
Deix.am df: conipaieCer, p-or motivo justificado, os $e~_
nhores .serladores ROberto Campos~ Virgflio Távora,
Lourival -Baptista", Marco Maciel e Pedro_ Sim_o_n.
Havendo- número !egimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispinsando a leitura da Ata
de reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
Sua Excélêpcia comunica que a -reunião destina-se a
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apreciar-a Me~sagem n~' 126, de 1984, do Senhor Presidente da República, sumetendo à aprovação do Senado
Federal, a escolha do Senhor Antonio Correa do Lago,
Ministro de Primeira Classe, de carreira de Diplomata,
pata exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
RePública FranceSa. Tendo comO Relator, o Senhor Senador Amaral Peixoto. E ainda, ouvira exposição que fa.
rá o indicado, acerca da missão que desempenhará. Dessa foima, o Senhor Presidente determina que a reunião
torne-se secreta, para ouvir Sua Excelência, bem como,
para deliberar sobre a respectiva indicação. Reaberta a
reunião em caráter público, ·o Senhor Presidente agrade·
ce a presença de todos, declarando cumprida a finalidade
da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la·
vrandO eu; Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
11 '- Reunião, realizada em 19 de setembro de 1984
Às dez horas e trinta Eninutos do dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Salã de
Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho,
sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi,
João Calmam, Jorge Kalume, Itamar Franco, GastãO
MUller, Enêas Faria, Roberto Campos, Moi-van Acaya·
ba, Nelson Carneiro e José Fragelli, reúne-se a Comissão
de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Octávíá Cardoso,
Virgílio Távora, Lourival Baptista, Marco Maciel, Severo Gomes, e Pedro Simom.
Havendo número regimen~al, o Senhof Presidente declara .~bertos os trabalhos, dispeilsando a !eitura da Ata
da reuitião ante!ior, que é dada pô[. aprovada. A seguir,
Sua Excelência coniunica que a reunião _destina-se a
apreciação das materia_s constantes de_ pauta, bem como,
OUVIr as exposições que farão os Senhores João Carlos
Pessoa Fragoso e Eduardo Moreira Hosannah, indicados para exercerem as funções de Embaixadores do Brasil na Espanha e junto à República Oriental do Uruguai,
respectivamente, acerca das missões que desempenharão_._ Dessa forma, o Senhor Presidente, determina que a
r~-união torne~se secreta, para ouvir os Senhores Embaixadores, e ainda, para deliberar sobre as seguintes Mensagens~ Presidenciais: n9 UO; de !984, submetendo à
aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor João
Carlos Pessoa Fragoso, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na Espanha. Relator: Senador Saldanha
Derzl; en~' 151, de 1984, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Eduardo Moreira
Hosannah, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brl:!sil junto à República Oriental do Uruguai. Relator:
Senador Itamar Franco, Reaberta a reunião em caráter
público, o -Se~or Presidente agradece a presença de todos, declarando cumprida a finalidade da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da (omissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
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(**) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, ros termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 1984

Aprova o texto do Acordo de Co-Produção Cinematogrãfica entre o Governo da Reput>1ICa Federativa do
Brasil e o Governo da República Portuguesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo de Co-Produção Cinemat()grãfica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo âa' República Portuguesa, firmado' em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.
(**)Republique-se por haver saído com incorreção.

SENADO FEDERAL
Emenda apresentada perante a Codtissão do Distrito
Federal ao Projeto de Lei do Senado n', 153, de 1984-DF,
que ..estima a receita e fixa a deSpesa db Distrito Federal
para o exercício .financeiro de. 19~s·~-·,

Autor

Emeoda"'

- Sen-ador Ítamar Pranco

01

EMEND,I. No I
._
Ao Projeto de Lei •' 153, de I!IIU

(Estima a Receita e Fixa a D~ do Distrito Federal para o Exerclclo Flnao..iro de 1985)
SuprlJM-~~e

o artigo 8.
Justlllcaçio

São n-otórhis as limitaÇões impostas ao -Poder Le8fSiativo pela Constituição v.igentC em inatêdilorçaffiCrltái-iil.
Além de não ter qualquer participação no processo elaborativo da Lei de f\1:eios, encontrà-se o Parlamento tolhido, na prática, da possibilidade de emeD.dar a proposta egressa do Executívo.
- Ao estimar a receita e fixã.r a despesa o pÔde! ·pi:íblico
exerce atividade de fundamental importância pÕTítica:

Certos se tores da administração· mefecem tratamento
prioritário em detrimento de ou't:fos. ÃlgunS i:O.-VeStimentos serão beneficiados em relação aos demais julgadOS de
menor importância. A tudo isto permanece alheio o
Congresso Nacional em razão da lamentável disciplina
· constitucional sobr"e a matérit~
Parece-tios iriconseqUente que: em tais circunStâncias.,
venha a própria instituição pai'fàri.lenfar a autolimitar-se.
de fonna crescente, vi3. lei ordináda. t não obstante, o
que vem ocorrendo ao longo d'o~&nos. As leis orçamentárias para os- exercícios de 1974. 1975, 1976 e 1977 (n"'s
5.978/73, 6.190/74, 6.280/75 e 6.396/76) continham permissivo para abertura de crédito ~uplementar, por decreto executivo, ..até o limite de 20% da receita orçada". Já
para os exercício-s de 1978, 1979 ê 1980 foi o respectiVo limite aumentado para 30% (trinta por cento) consoante
dispõem as Leis nos 6.488/77,6.599/78 e 6.737/79. Para
o-ano de 1980, alêffi de ser o liffiite aumentado para 40%
(quarenta por cento) permite-se- qUe o Gov:_ernador do
Distrito Federal, por decreto; incorpore ao orçamento
locat••os_Créditos Suplementares c_oncedidos pela União
durante o Exercício, respeitados os· Valores e· a Destinação Programática". (Lei n'~ 6.873/80). Nos três anos
seguintes verificou~se novo aumento elevando o referido

PerCentual para 50% (cinqUenti por· cento). (Leis nts
6,963/81; 7.054/82 e 7.157/83).
Como Se a ainpla libeidadC concedida ao Executivo
local não fosse suficiente, o projeto ora em tramitaçlo
dispõe no parágrafo único- do artigo 8:
..Os créditos suplementares concedidos pelo Governo do Distrito Federal com recursos provenientes de transferências da União, através de créditos
adicionais, não serãO deduzidos do limite previsto
no inciso I."
Ninguém ignora qUe os valores submetidos à prcciação da Casa são amplamente subestimados. Segundo
informa a própria Exposição de Motivos, a 30-6~84 já
haviam sido arrecadados 73,3% do total estimado para o
corrente exercício. Nestas condições, ampliar a margem
de dlscrisionaridade executiva equivale a reduzir a participação legislativa a mera formalidade burocrática em
todo o processo Orçamentário.
Sugerimos, destarde, a supressão do artigo 8 do projeto_Sob e}{ame, de sorte a colocar sob o crivo e vigilância
da -Casa_ a destinação e o uso dos recursos püblicos.
Sala das Comissões, 8 de setembro de 1984.- Itamar
Franco.
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SUMÁRIO
l-ATA DA.t64• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 19114
...

SENADOR ITAMAR FRANCO -Solicitando da
Me~a -i:sC1iireciiiiCiitos a respeitO da participãção do

Senado em Seminârio de comunicação e Informação
que especifica.

LI- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE- Resposta -à solicitaÇi\o <Ío
Sr. Itamar Franco.

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente U Re-.
pública

- N•s 171 a 173/84 (n•s 350, 351 o 349f84, na ori·
gem), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
1.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Cf•O
la Presidência da Repdblfca
- N9 474/84. encaminhando os e"sclarecimentos

do Ministério das Relações Exterioies, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~'2j84, que aprova o teXto
da Ernen da ao artigo XXI da Convenção sobre o Comércio Internacional das Esp~cies da Fauna e Flora
Selvagens em perigo de extinção de 1973, aprovado
pela Conferência das Partes. em reunião extraordinária realizada erll Gaborone, Cm 20 de abril de 1983.

1.2.3 - Pareceres euanninhados li Mesa
1.2.4- Requerimentos
- N'>'s 233 e 234/84, de autoria dos Sr.s. $enadores
Albano_ Franco e Itamar Franco, respecti_vamente,
solicitando autorização do Senado Federa~, para participarem, como Observadores Parlamentares, da
-Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da
Assembléia .Qeral das Nações Unidas. Apro•ado.
1.2.5 - Apreclaçio de

matéria

- Requerimento n' 232/84, lido na sessão anterior, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando autorizàção do SeiiadO FedCi'al para participar, como Observador Parlamentar, da DeiCgação
do Brasil à XXXIX Sessão da Asseinb[éiii~Geral Oãs
Nações Unidas. Aprovado.

SENADOR HUMBERTO LUCENA ,-- Postcr·
gação que estaria havendo na solução das reiVindicações dos professOres e funcionários das universidades: autáiquicas.
SENADOR MORVAN ACA YABA -Resultados
obtidos pelo Brasil na Conferência Internacional do
Café, realizada em Londres.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Reparos
a noticiário do jornal Folha de S. Paulo, atinente à
-~- aUsênCia de S. Ex•-do eucoritro mã.ntidó pelo Deputa-

dO PaUl~ Maluf com membros do
último dia 2 em Aracaju.

PDS sirgijlãnó: no

SENADOR ITAMAR FRANCO- Nota do-Sin·
dicato da Indústria-da ·-coriSttução Civil de Brasflia,
contiãri3. aoS ·altos preços do cimento: -SENADOR HENRIQUE SANTILLO -Encaminhando à Mesa, projeto de lei que pennite a organizaÇão e o funcionamento do Movimento Feminino
nos Partidos Políticos,
SENADOR NELSON CARNEIRO. como Lfder
do_PTB --Indagação à Mesa sobre as razões da não
inclusão em Ordem do Di<úle_ matêria que menciona.
Ingresso na Academia Brasileira de Letras dos escritores fluminenses Arnaldo Niskier e Evaristo de Moraes Filho.
1.2.7- Comuni~çio da Presidência
--Convocação de sessã~ exlraordiriária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 mihutos~ com or..:
dem do Dia que- designa. --

1.2.8 - Comun1caçio da Liderança do PDS na Câ1.2.6 - Dl!u:ursos do Expediente

mara dos Deputados

SENADOR HENRIQUE SANTILLO --Crise
-

ta.

prevídenciária.

·

- De substituição, de membro em Comis_são Mis-

_1.2.9- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n' 193(84- Comple·
mentar, do Sr. Senador Nelson Carneirõ, que acrescenta díspositivo à Lei Complementar n"' 26, de 11 de
setembro de 1975, que unificou o PIS-PASEP,para o
ftm de permitir a movimentação da conta individual
na situação. que especifica.
-Projeto de Le_i do Senado nv l94f84, de autoria
do SL Sena"c;i_or Gastão Muller. que tQrna obrigatório
o !audo de peritos da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n'J,s obras de arte e dâ oUtras providências.
- Projeto de Lei do Senado n' 195/84, de autoria
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que institui o regis~
tro- nacional de proPriedade automotora e dá outras
providências.
--Projeto de Lei do Senado n' 196/84, de autoria
do Sr. Senador Roberto Saturnino, que introduz mo~
dificação na Consolidação das Leis do Trabalho.
-Projeto de Leí do Senado n' 197/84, de autoria
do Sr. Senador _Henriq~e Santillo, que dá ri:Ova- rodação aos arts. 1'1 2', 3'~; 10, 11, -13; 15 e 19, da Li:i n"'
6.341, de 15 de]ulhO de 1976; para .Pennitir a organização e o funcionamento do Movimento FCminiiio
nos Partidos Politicas.
1.2.10-- Requerimentos
- N"' 235{84, de autoria do.Sr. SCI).ador Aderb:il
Jurema, solicitando autorização do senado Federal
para participai; como Observador Parlamentar, da
Del_c;gação do_ .Brasil à XXXIX Sessão da
Assembléia-Geral das Naçôes_Unidas.
- N"' 236/84, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, de homenagens de pesar pelo falecimento
do ex-Deputado José Lima Fontes Romero. Aprova..
do, após usar da palavra no encaminhaiiiento de sua
votaÇão o Sr. Nelson Carneiro.
1.3 -PRDEM DO DIA
-Requerimento n"' 181/84, solicitando nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno urgênci~ _P~_ra o_ !'rojeto de Lei do Senado n! t39', .de

Outubro de 1984

1984, de autoria do Senador Nelson Cãrnciro; querevoga o Decreto-lei n' 1.541, de 14
(Lei ~s Sublegendas). Aprovado~
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-Requerimento n' 188/84, solicitando nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgencla
para o Projeto de Lei do Senado n' 140, de 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera aredação do art. 250 ~ restabelece os arts. 252. 253 e 254
da Lei n• 4.737, de IS de julho de 1965_- Código
Eleitoral - revogando o Decreto-lei n~' 1.538, de 14
de abril de 1977. Aprovado.
-Projeto de Lei da Cámara n' _10/81, (n'
l.SZ9j79, na Casa. de Origem) q~ue dispÕe sobre a
aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votação adiada. por falta de quorurtL
-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n9 587 f79,
na Casa de origem), que veda aos -vefculos de comu~
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revístas, 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 brasileiras. Votaçio 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 observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nv 65/79 (n'
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alif
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Cá:m~ra _n9 1_4(84 (n9
2.867/76, na Casa de origem), qUe iD.troduz modifi~
cações na ConsOlidação das Leis do ~rabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulher trabalhadora que contrair núpcias. Votação
adiada por fata de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 79n9 (n9
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parãgrafo ao art. 5Y da Lei nY 3.807; dC -.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, (apreciação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 41 /82, de autoria
da Senadora Laêlia de Alcântara, que acresCérità artiw
go ao Decretowlei n9 594, de 27 de maio de 1969,
institui a Loteria Esportiva Federal, e dâ outras pro~
vidências. Votação adiada por falta de quorum.

que

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APóS A ORDEM DO DIA
Requerimentos n<>s 233j8{ Z34j84'e 23Sf84,lidos
no Expediente: VÓtaçio adiada, por falta de quorum,
após parecer da comissão competente.

!.S- DISCURSOS APÓS A ÓRDEM

Saraiva, prestado a integrantes oposicionistas da CPI
da dívida externa do Brasil e veiculado pela Imprensa.

SENADORA EUNICE MICHJLES- Defesa de
ação governamental objetivando estimular a criação
de búfalos na Amazónia.
SENADOR GASTÃO MlJLLER - Crónica de
despedida do poeta Carlos Drumond de Andrade,
publicada no Joinal do BrasU, edição de 29-9-84, sob
o títulq, ''Ciao".
SENADOR JA!SON BARRETO - V Eocontro
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas- Estatais.
SENADOR MOACYR DALLA - Reinicio das
obras de cons.trução da terceira ponte, ligandq_ Vila
Velh~ a Vitória, no Espírito ~anto.
SENADOR JUTAH Y MAGALHÃES- Considerações sobre o Projeto de Lei n' 10/84-CN, aprovado
·ontem pelo Congresso Nacional, que dispõe sobre a
Politica Nacional de Infonnártica.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Posição de S.
Ex• favorável à encampação da Companhia Geral de
Eletricidade pela CEMIG.
SENADOR MAURO BORGES- Aplausos à realização de Ação Cívico Social do Exército, em m~
nicfpios goianos. ConsiçieraÇÕes sobre a criação do
núcleo habitacional de Samambaia pelo Governo do
Distrito Federal.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIÁ DA
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
..2- ATA DA 165< SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO' DE 1984
2.!-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Repuõllca
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo proviniento depende
Hc sua prêvia" aquiesc?ncia
NY 174/84 (nv 35S-f84, na origem), referente à escolha do General-de-Exército Alzir Benjamin Chaloub
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do falecimento do
Ministro General-de-Exército Carlos Alberto Cabral
RíbeirQ.

2.2.2- Oficio do Sr.
Deputatdos

1~-Seeretário

Encaminhando à revisão do
seguinte matéria:

2.2.4-- Requerlm~to
NY 238/84, de autoria dos Srs. Virgílio Távora e
fi_!J.mberto Lucena, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado n9 95/84-Complementar, que altera a Lei
Complementar n9 ~5, de 14 de dezembro de 1983.
2.2.5-- Comunlcaçio da Preoldêncla
Retirada das Mensagens nYs I 28 e 157f84, constante dos itens n9s 6 e 7 da Ordem do Dia da presente
sessão.
2.3-0RDEM DO DIA
- Redação Final do Projeto de Decreto Legislati·
vo nq 25/83 (n9 138/82, -na Câ:mara dos Deputados)
qué aprova o texto do acordo sobre CpoperaÇão Sa·
nitária Fronteiriça, conclufdo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o GoVefnõ da República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro
de !982. Aprovado. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução nv
26{84. que autotiza a Prefeitura Municipal de Tenente Ananías, Estado do Rio Grande do Norte, a co-n,;
tratar --operação de crédito no valor de Cr$
16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil,
oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos). Apro-vado. Ã promulgação .
-Projeto de Lei da Câmara n9 77 (84 (n'
2.683(83, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor
Presi_d_ente da República, que autoriza o Instituto
Nacioilal de Colonização e Reforma Agrária- INCRA a doar à União o imóvel que menciona. Aprovado. Â sanção.
- Proj_eto de Lei da Câmara n<1 277/&3 (n9
1.848/83, na Casa de origem) que dispõe sobre a alteração do quadro permanente da Secretária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e dâ
outras providências. Aprovado em primeiro turno.
-Projeto de Resolução n" 39/84, que autoriza a
Prefeitura Muncipal de Aragarças (GO) a elevar em
CrS 22.299.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e
noventa e nove mil cruzeiros),- o montante de sua
dív~da consolidada. Aprovado. Ã Comissão. de Re~
dação.

da Cimara dos

Sen~· autógrafo da

Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lel do Senado nY 103/84 (ri9 4.216/84, ni Câmara
dos Deputados), que dispõe sobre a mam~tenção da
correção automática-semestral dos salários. de acordo com o Indic:e Nacional de Preços ao Consumidor
;,;.:.. INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei n'
2.065, de 26 de outubro de 1983.

bo DIA

SENADOR BENEDiTO~ FERREIRA - Rechaçando acusa.çõe:. contra o Ministro Delfin Neto,
contidas em relatório atribuído ao Cel. Raimundo

dos por funcionârios da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, antes da vigência da Lei n9 5.903, de
9-7~73, quanto à percepção de adicionais por qUinqilênios

2.2.3- Leltura de 1'1-oJeto

Projeto de Lei do Senado n9 198/84, de autoria do
Sr. Nelson CarneirO, que resquarda direitos adquiri-

2.4 -MATÉRIAS APRECIADAS APóS A ORDEM DO DIA
·Projeto de Lei do Senado n9 95 /84-Complementar,
em regime de urgência nos termos do Requerimento
n~ 238(84, Iído no Expediente. Aprovado o Substitutivo oferecido em plenãrio, após pareceres das co~
mições com-petentes, tendo usado a palavra na sua
discussão os- Srs. Henrique Santillo e Marcondes Gadelha. À Comissão de Redação.
Redação do vencido para o turno suplementar do
Projeto de Lei do S.enado n9 -95/84, em regime de urgênc;:ia. Aprovada, à Câmara dos Deputados.
2.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
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3-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do-Sr. Benedito Ferreira, proferido na sessão

de 14-8-84.

-

4-ATO DO PRESIDENTJ:; DO SENADO_ FEDERAL
No 66, de 1984.

5 -ATO DO !o-SECRETÁRIO DO SENADO
FEDERAL

Outubro de 1984

7~ATAS

DE COMISSOES

8-MESA DIRETORA

No 9, de 1984.
6- SEÇRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das matêrias apreciadas- de 111 a 30 de setembro de 1984.

9- UDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
10- CQMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 164' Sessão em 4 de outubro de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Henrique Santillo e Almir Pinto
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Fábio Lucena - Claudionor Roriz ~Gaivão Modesto ~ Gabriel Hermes - Hélio Guc:il::os - Alex_andr.ec
Cosia-.:..:.. José Silmey - Alberto Silva .:..... Almir Pinto Virgflio Tâvorã.---::.._ Moacyr Duarte- Humbt;:~o Lqcena
- Marcondcs Gadelha- Marco Macie(_:_ Llliz Cavalcante- Albano Franco - Lourival Baptista- Jutahy
Magalhães - Luiz Viana - João Calmon -- Moacyr
Dalla - Nelson Carneiro - Roberto Satumino- Itamar Franco_- Morvan Acayaba - Amaral Furlan ~
Severo Gomes- Beneditp Ferreira- Henrique Santillo
-Benedito Canelas- Gastão MUller- Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Affonso Camargo - Jaison Barreto - Carlos Chiarelli - Pedro Simon.

elas. {ProJetO que se transformou na Lei n" 7 .220,. de 2,de
outubro de 198oÍ;") -

AVISO
Do Ministro Chefe do Gabinete Ovll da Presidência da
República
N~' 474/84, de 2do corrente, encaminhando os esclarecimentos do Ministério das Relações Exteriores, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nl' 2, de 1984, quç, ..aprova_ º- texto d3: _E_~en9-a _a_'? Artigo XXI da Convenção
sobre o Comêrcio Internacionãl das ijspêcieS da Fauna e
Flora Selvagens em Perigo de Extinção de 1983, aprovado pela Conferência das Partes. cm Reunião extraordinária realizada em GaboronC, em 2~ de abril de _1_983".
(Â Comissão de Relações Exteriores.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

A lista de

presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabãlhOS.
O Sr. 1"-Secretârio procederá à leitura do Expediente.
S lido o segujnte

EXPEDIENTE
MENSAGENS

PARECERES
PARECERES Nos 568 E 569, DE 1984.
Sobre as Emendas da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do.Seuado nl' 34, de 1979, que "dispõe
sobre o Processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder
Executivo e os da administração indireta".

PARECER N• 568, DE 1984.

Da Comissio de Constituição e Justiça
Do Presidente da República, restituindo aut6grafos de
projetas de lei sancionados:
N'i' 171/84 (nl' 350/84, na origem), de 2 do corrente, referente ao Projeto de Lei_ da Câmara n" 141, de 1984 (nl'
3..0 15/84, na Cas~;~. de origem), que dispõe sobre os cargos
de Suplente de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de
Conciliação c Julgamento. (Projeto que se transformou
na Lei n" 7.221, de 2 de outubro de 1984.)
N" 172/84 (n"351 /84, na origem), de 2 do corrente, referente ao Projeto __ $f(:_ Lc:_i_ da Cã~mara n"_.?J, de 1983 (n~'
2.881/80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 31 da Lei n' 5.68~ -de 21 de julho de 1971- Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, definindo o voto cumulativo. (Projeto que se transfonnou na Lei n" 7 .222, de 2
de outubro de 1984.)
Nl' 173/84 (nl' 349/84, na origem), de 2 do corrente, re·
ferente ao Projeto de Lei da Câmara n' t 56, de 1984 (nl'
2.385/83, na Casa de origem), que reajusta a pensão especial concedida pela Lei nl' 3.801, de 2 de agosto de
1960, a Antônia Colombino Souza Naves, viúva do exSenador Abilon de Souza Naves, e dá o~tras providen-

Relator: Senador Odaclr Soares
O projeto sob exame, & autoria do então Senador
Mauro Benevides, retorna à esta Comissão para apreciação das Emendas de n9s l a 5, da Câmara dos Deputados.
A Emenda n" I, suprime das aHneas a e b do art. 29, a
cxpressãQ, ..patrimonial"; a Emenda nl' 2, suprime o inicio III do art. 49; a Emenda n' 3, suprime do inciso I do
art. 4~', a expressàq, "funcionários civis e militar-es"; a
Emenda n~'4, suprime do § 211 do art. 49, a expressãQ. ''depoimeritos e -iCstemimhas"; c a Emenda n" 5, supiimc do
§ 41', do art. 41', a expressã.Q ...classificados corng".
Consid_erando que as referidas Emendas têm por finalidade aprimorar o texto do projeto, sem alterar o m6rito
da proposição, e como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídiCo-constitucional, nosso parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1984. -Murilo
Badaró, Presidente- Odacir Soares, Relator- Martins
Filho - Hélio Guelros - Passos Pôrto - Carlos Chlarelli - Almir Pinto - AderbaJ Jurema.

PARECER N• 569, DE 1~.
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Pedro Simon
O presente Projeto de Lei, uma das mais meritórias e
auspiciosas proposições apresentadas no Congresso, de
autoria do ilustre ex-Senado-r Mauro Be'flevides, propõ'e,
cOm o seu amplo elenco de nonnas, c-omplementar o preceito estatufdo no art. 45 da Constituição, tornando, fi...
nalmente, plena sua eficácia e aplicâbilidade.
Sem dúvida alguma, a função fis~izadora do Poder
Legislativo é aquela que mais significativamênte exprime
a representatividade do legítimo interesse nacional,
quanto à apuração da estrita legalidade dos atas governamentais.
De fato, enquanto norma constitucional de eficácia limitada, o mandamento do art. 45 da constituição, depende de lei que viabilize sua aplicação concreta, tolhe o
exercício pleno das funções inerentes ao Poder Legislati'i.O •. _E n_ão se concebe um Poder Legislativo sem a possi·
bilidade de exercer a plenitude de suas atribuições constitucionais.
Só -istO- basta para reconhecer-se a importância deste
projeto, urgindo, pois, que se lhe conclua a tramitação
legislativa- tão inexplicS:velmC:nte lenta-, a fim de que
o Congresso possa ser, em verdade, um Poder independente, justificando, assim, a qualificação que lhe outorga
o art. 61' da Constituição.
2. _O projeto volta a esta Comissão para que sejam
examinadas as emendas apreciadas e aprovadas na Casa
revisora.
São cinco emendas, todas supressivas, que visam a
_aperfeiçoar o texto sob exame.
A de nl' I propõe que se suprima, das alíneas a e b do
art. 29, a expressão "patrimonial".
O texto original menciona a palavra patrimonial junto
à expressãQ ...gestão administrativa ... ". Co_m__ a emenda,
portanto o texto passaria a se referir, apenas, a "gestão
administrativa••.
Realmente, de acordo com grande parte da doutrina,
nacfonal c estrangeira, sobre finanças pt1blicas e direito
chanlacja gestão patrimonial pertence ao
financeiro,
âmbito mais abrangente da gestão administrativa.

a

Desse modo, embora a emenda em questão não venha
acompanhada de justificação, igualmente como as demais~ entendemos que se justifiCa- a supressão proposta,
pois, do ponto de vista técnico, a gestão administrativa
pressupõe a patrimonial e, como tal, absorve--a.
4. Pela emenda n" 2, suprime-se o inciso III do art. 411
do projeto, renumerando-se os demais incisos.

Outubro de 1984

O dispositivo que se propõe-suprimir refere..Se ao po~
der, confefido pelo projeto às futuras ComisSões de Fiscalização e Controle de cada uma das Casas do_C:origresso, de. "promover a tomada de depoimentos e a inquirição de testemunhas".
Esta emenda deve ter sido inspirada nas considerações
constantes do Parecer da douta Comissã.o de Constituição e Justiça do Senado, da lavra do ilustre exSenador Bernardino Viana, que, acertadamente, observou tratar-se de um excesso-de atribuições, nesse passo,
uma vez que resultaria na transformação daquelas futu-

ras ComiSsões em verdadeiras Comissões Parlamentares
de Inquérito, de carâter permanente, o que investe contra os preceitos dos arts. 30, parágrafo úitico, alínea d, e
37 da Constituição.
Portanto, justifica-se a emenda.
5. A Emenda nq 3 suprime, do inciso I do art. 49 a-expressãq, ufuncionárlos CIVis e- inilitares".
Pela redação original, prevê-se que as Comissões de
Fiscalização e Controle poderão... solicitar a- convocação
de Ministros de Estado, funcionários civis e mUltares e dirigentes de entidades da administraçãO indireta".
Ora, a convocação de Ministros de Estado e de dirigentes de entidades da administração indireta tem por
fim, sempre que necessária, a prestação de esclarecimentos indispensáveis: Mas, desde que suprimidO o poder de
promover a tomada de depoimentos, como visto acima,
as informações devidas por funcionários ciVis c militares
serão obtidas, não por sua convocação a depoimentos,
mas na forma do inciso II do mesmo- artigo, isto é, por
escrito, sobre matéria sujeita a fiscalização.
Assim, também esta emenda deve ser acolhida.
6. Com a Emenda n9 4, fica suprimida, do§ 29 do citado art. 4', a expressão...depoimentos e testemunhas".
Esta emenda se torna ne«ssáriit, em face da supressão
do inciso JII do artigo, antes examinada.
7. Finalmente, a Emenda n' 5 suprime, do § 4' do
art. 4', a expressãQ, ''classificados como".
Diz o teXtO origiil.a.J.:. ••quando se tratar de documentos
de caráter sigiloso, classifiC~dos como reservado ou confidencial..~"·

Ora, esta redação peca por restringir ·os documentos
verdadeiramente sigilosos aos que sejãm, apenas reservados -ou confidenciais.
Os três "tipos de documentos não devem ser confundidos, daí por que a emenda se justifica Plenamente.
8. Ante o exposto, considerando-se que as emendas
oferecidas e aprovadas pela Câmara dos Deputados
apresentam uma apreciável contribuição ao aperfeiçoa-mento do texto do projeto, somos por sua aprovação.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente em exercício - Pedro Simon, Relator
· -JosE Fragelll - Cid Sampaio - Almir Pinto - Jutahy
Magalhães- Virgílio Távora....:.. Severo Gom:es- Hélio
Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)----: O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1'-Secretá.rio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO No 233, DE 1984
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar,-Coffio Observador Parlamentar,
da Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da Ass~bJéia
Geni.f das Nações Uniaã.s, solicitO autoriz8ção" do Senado para aceitar a referida missão, nos termos dOs arts.
36, § 2', da Constituição e 44 do Regimento Iitterno.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1984. - Albano
Franco.
REQUERIMENTO N• 234, DE 1984
Tendo sid.Q d~signado pelo Senhor Presidente da Repíiblica para participar, cOmo ObserVador -Parfl!-mentar,
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da Delegação do Brasil à XXX IX Sessão da Assembléia-.
Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Senado para aceitar a referida missão, nos termos dos -arts.
36, § 2<?, da Constituição e 44 do R.egiiriC:nto InternO.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1984. - Itamar
Franco.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr OaJia) - Oe acordo
com o arL 44, § 4', do Regimento Interno, os requerimentos que acabam de ser lidos, serão remetidos à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetidos à
deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto no art. 38_8,-item II, alínea b,
do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Em sessllo
anterior, foi lido o Requerimento n' 232, de 1984, de autoria do Senador Lourival Baptista, solicitando autorização do Senado para aceitar missão do Executivo.
A matéria deixou de ser votada, na oportunidade, por
falta de quorum, tendo, no entanto, recebido parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores.
Passa-se, agora, à votação do requerimento.
Em votação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Concedo a
palavra: ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR_ HENRIQUE SA.NTILLO PRONUNCIA.
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCA.DO POSTERIORMENTE.
O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Moacyr Oalla) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Fninco, pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMOB ~ MG. Pela or·
dem. Sem revisão do Orador.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores:
Chega ao meu conhe_cimento que o Senado Federal, o
Ministêrio das Comunicações e a Câmara dos Deputados vão promover um Seminário de Comunicação e Informação, no Estado de São__ Paulo. Atê aí tudo bem. O
que é estranhável, segundo alguns estudantes, é a
cobrança de uma taxa de inscriçã9: para os universitários, cerca de Cr$ 75.<XXl,OO; para outros, Cr$
500.000,00. Em se tratando de um Seminário de Comunicação e Inforinação, sob a égide do Senado Federal, ao
que parece, consulto V.
respeitOsamente, se "essa
taxa de inscrição destina-se a algum objetivo erri qUe O
Senado da República está envolvido.

Ex•.

o sR.: PRESIDENTE (Moa~yr Dalla)- Nobre Sena-dor Itamar Fi'aricá, estapresidêllcia pode esclarecer a V.
Ex•- O seguínte:-Solicitado-pelo Sr. MiniSiro das Cómuni-cações para ceder, o queê praxe nesta Casa, o Auditório
Petrôriiõ Portella, para dar iníCio ã esse conclave, aqui.
Foi a participação- exclUsiva do-senado- FedêiaL"Tãin- ·bém, o Presidente desta Casa teve a honra de ser convidadO ~ara s~r Presi~ente ~e HOnra O.a abertura, Cm São
Paulo, no Parque Anhembi, segun-da-feira, às 14- horas.
Representando a Casa, estarei presente. Mas o Senado
Federal não tem nenhuma participação quanto à organização deste conclave.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Pfesidenie, obrigado pela explicação de V. Ex'", porque realmente ê estranhável que o Ministério das ComunicaÇões Cobre uma
taxa ...

Ó SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Este conclapatrocinado pelo, Mini~térió_das Co~unicações ...

v~~~

O SR. ITAMAR FRANCO-- Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - ... o Senado
apenas cedeu o seu auditório e a"Câmara dos Deputados,
pareCe-me, cedeu uma de suas dependências para uma
dessas reuniões. O Senado cedeu, gratuitamente, c'om é
praxe nesta Casa, o Auditório Petrônio Portella.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço, Sr. Presidente, a explicação de V. Ex•, porque realmente o Senado está envolvido numa cobrança exorbitante, de uma
taxa de Cr$ 500.000,00 e CrS 75.000,00, não seria realmente aceitável por todos nós, inclusive por V. Ex•, acredito.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) ~Devo dizer a
V. Ex• que para esta Presidência este fato é uma novidade. A Presidência fica até sem saber o que fazer.
Concedo a palavra ao nobre Uder Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA. PRONUNCIA.
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃ.O DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE-

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Con<»do a palavra ao nobre Senador Morvan Acayaba.
O SR. MORVAN ACAYABA (POS- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) -.Sr. Presidente, Srs. Senado-re~

Há certas atividades econômicas que marcam a história dos povos e distinguem regiões geográficas a Ponto
dC poderem ser confundidas com elas.
No Brasil, desde o começo de nossa História como
País independente, o café foi um desses produtos que, inserido no próprio brasão de annas do Império, permaneçeu atê os nossos d_i;,ts como carro_~chefe da economia nacional.
Graças às receitas por ele produzidas, foi possivel
ab~h· as pri':'fleiras ferrovias que aConipanharam a marcha das lavouras de café, galgando a Serra do Mar,
estendendo-se pelo Vale do Paraíba, transpondo a Mantiqueira e penetrando pelo interior dos Estados de Sãp
Paulo e de Minas.
Produto de exportação, sempre figurou com destaque
na Balança Comercial do Brasil, financiando iniportações que possibilitaram a industrialização e a modernização do País.
Hábito alimentar não apenas do brasileiro, mas sobretudo dos povos mais civilizados do mundo, sobretudo
dos nor~americanos e escandinavos que ingerem em
média 480 xícaras anuais, o ·café vê, a cada ano, aumentado o _seu consumo.
Dotado de_yirtudes diversas- em que pesem os seus
detratores - o café é proclamado e reconhecido como
istiri1ufa:õ.te dos mais valiosos, a ponto de ser denominadQ.~'vitamina do_ espírito".
No Brasil, a cafeicultura é o setor que, indiscutivelmente, mantém direta ou indiretamente o maior número
de empregos, sobretudo na zona rural, numa multiplicidade salutar, toda ela decorrente de iniciativa priVada,
sem monopólios e sem dispêndios com royalties e outros
encargos estranhos.
Na economia mundial, o cafê figura como o segundo
ltlãior mercaào; peràentio apenas para o petróieo. Basta
isso para ·se tCr uma idéia da imPOrtância d3 famosa rubiácea;· introduzida na mesa da humanidade há relativamente pouco tempo:
o--conftole internacional do comércio cafeeiro tem
sido realizado, há mãis de vinte anos, através da OrgarHzação fnternacional do Café, que reúne os paiSCs produtores e consumidores em Londres para fixar cotas, prote-

3536

S~xta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

5

gendo as duas partes e evitando os fenômenos sempre
nocivos da super-produção e carência do produto.
Anualmente, têm sido fixadas as bases do chamado
Acordo Internacional do Café, mediante negociações
que têm a maior expressão intern:t_cional.
O At:ordo para o próximo exercício acaba_ de s~ _.ÇQftciuído, assegurando para o Brasil uma participaç,ão de
perto de 30%__das__exportações mundiais de café, ali seja,
dezessete bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões de
sacas, sem mencionar-se mais dois milhões de sacas a serem exportadas para países não filiados à Organização
lntemacicinal do Café, o que "representa- o significatiVo
aumento de um milhão de sacas sobre a cota do ap.o pas-

sado.
O Brasil esteve representado no Acordo Jnternaçional
do Café pelo Ministro Murilo Badaró, da Indústria ·e do
Comêrcio, cuja atuação vigilante acautelou os interesses
do nol!SO .F.ai.s.
Segundo as declaraçõ_es do ministro, foram _bo~s os resultados obtidos pelo Brasil nas negociaçõeS de Londres,
pois garantiram a normalidade do Mercado Internacional, asseguraram o mesmo percentual que o nosso País já
havia obtido e ampliaram em um milhão de sacas as nossas exportações no ano que se inicia. Ao mesmo tempo
foi repelida a pretensão dos países cOnsumidores, que
pleiteavam uma cota mundial global de 64 milh_ões 9.~ sacas, o que faria cair o preço no mercado externo pelo excesso de oferta. Manteve~e o limite de 59 milhões de sacas, com possibilidade de ampliar-se para 61 milhões, o
que assegura o equilíbio dos preças.
O novo Acordo Int~rnacional do Café foi~ asSim-;conclufdo de forma vantajosa p!J.ra o Brasil, c1.:1jo Governo
esteve à altura de sua missão de defender a eCOnomia nacional, amparando o setor básico de cafeicultura.
Como representante de Minas Gerais no senado d~
República, como filho do Sul de Minas, região tradicionalmente dedicada à -cafeic~.;~ltura, ~ com grande satisfação que registro aqui a conclusão feliz do A~do Internacional do Cate.

O Estado de Minas Gerais é hoje o ·primeiro· produtor
de Café do Brasil.
Na safra 1983/1984, Minas Gerais prodUziu nove milhões e seiscentos mil sacas de ca~, num total de trinta
milhões de sacas, que fOi produçlo brasileira naquele
ano.

a

No atual ano agrícora, cuja safra aind:a não e.&.tá apurada, prevê-se para o meu estado uma produção de sete
milhões para o total nacional de vinte e cinco milhões de
sacas.
O Sul de Minas Gerais, que concorre com a metade da
produção do -estado, foi a região que mais atendeu ao
plano de renovação da cafei_çultura, iniciado na década
de 70, com o plantio de novos cafézais em todO o Brasil.
O" rrosso País tem hoje três bilhões e guinhentos milhões de p~s de cate, dos quais um bilhão c: cem milhões
em Minas Gerais e quinhentos e vinte e dois milhões no
Sul de Minas.
Fixando o homem na zona rural, cerce3.ndo, Cm conseqüência, os funestoS desdobramentos dÕ.êxodÕ-rural,
dando emprego a milhões de brasileiros, a cafei~Itllrá
apresenta~se pujante e promissora.
Hoje, somos não apenas os maiores exportadores de
cate verde, mas já concorremos expressivamente no mercado internacional com o caR: industrializado.
Em varginha, minha terra natal, está implantada a Cate Solúvel Brasília, uma de nossas fábricas de café solúvel. Construída e Qperada com capitais exclusivamente
brasileiros e hoje dominando perfeitamente a tecnologia
de produção, unicamente com t!:cnicos brasileiros e com
pesquisa inovadora- feita por brasileiros, eSsa inddstria
exporta para o mundo todo cate já industrializado e
pronto para o consumo, gerando divisas para a nossa balança comercial.

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MORVAN ACAYABA ~Ouço, com.mllito
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco:-·-·-O Sr. ltftmar Franco - Estou esc,utaq.do com grande
interesse o discurso de V. E~•. quando destaca, inClUsiVe,
a ptoduçào do nosso_Estaclo._ V ._Ex~ faJ9~u sobre a Confere:ncia Internacional do Café, realizada em Londres,
r~fe-rilido-Se ao MhliStrO Mlírilo Bidáró. Quero testemú"nhar aqui, como Senador de Partido difet-C:nle do MínistrO Murilo Badaró, a sua postura altamente democráticã
naquela orgãnização. Lá estivemos, co Sr. SC:hador Josê:
Ignácio Ferreira e eu. O Sr. Mip.istro l'yfurilo Ba,daró deu
ampla liberdade, como não poderia deiXar de ser, ·aos-re-. presentantes da Oposição e nos foi possível sentir a imk
portãncia· do Brasil nesses conclaves inteinado·nais; cOmo, tambêm, sentimos mais uma vez, a ação dos países
desenvolVidos" contra os países Cfu.e1lu·sêãfiiO -deSenvolviminto, co_rito ê o nósso .caso~ Veja,· V,_ EJ!.• que o_s países
produtores, sobretudo, os que cultívain a· café, sã.o aqueles que buscam, avidamente; ·a sei~ desi"n.Volvimento,
como o J3rasil, a Colômbia, a Costa d.o Marfim e os parses-da América Cen~·ral Eles tiveram, naquele conclave,
uma ação nefasta - posso usar esta expressão - por
parte do representante norte-americano~ qUe-tei11.õü"de
todas as maneiras impedir o estabelecimento de cotas. P.
claro que quando v; Ex• refere-se a açílo governamental
b~asile~ra, através do Ministro Murilo Badaró, ela se fez
p.resenie, reãgindQ cõntra, ~sta ·pQsturi, p"ãrticulannente
dos norte-americanos, aliados aos alemães. Neste caso
não se compreende e, por isto, ê precisO-que o Co'ngresso
Nacional assuma cada dia mais o poder de influir nesses
conclaves; o poder de exercitar, não s6 a sua fiscalização,
mas, sobretudo, ter uma ação mais.enérgica nos acOrdos
internacionais, como é o caso do café. Quero p~r~be_ni
zar V. Ex•, na esperança e· na expectativa de que os reflexos externos do problema da cultura ca.feeira s~ vóltein,
também, para o rnercado interno porque não é possível~·
nobre.Stri~!;~Or;-que-o. ConsUmidor bt~sileirq_venh;t. a pagar o que está pagando pelo preça do caf"e. Tive oportunidade de discutir com o Embaixador Rainbo e trocar
idéias com o Ministro Murilo -BadarÓ. _ã ufiCflt~·_uma
nova política para que o consumidor brasileiro venha a
pagar menos o café, principa(mei:tte li um País que e hoje,
o segundo em consumo, como o nosso. Acima de tudo,_ ê _
nCces~>"árfo que o Brasil se una, cada vez maís 1 aos países
menos desenv~lvidos, _na b~sca. de um3: polít_ica. ~ão há
apenas no mundo, hoje, a- confrontaçãÕ íàeo1ógiCa; há~
- tainbém,
aspecto importantê-Qúe precisamos distinguir, que é aquele que se quer esrnagar, pela economia,
países como o nosso. Meus parabéns a V. Ex•

-um

O SR. MORVAN ÀCA \'ABA- Agradeço, nobre Se- nador Itamar Franco, o aparte que V. Ex• acaba de.dar
ao meu pronunciamentõ. Ele ê, sobretudo, valioso, V.
Ex• representa com invulgar brilhantismo o nosso Estado no Senado da .República e, na oportunidade da celebração do atual Acordo Internacional do Café. V. E:x.•
teve ocasião. como acaba de dizer. de estar :presente na
delegação brasileira em Londres, podendo assim testemunhar, como disse, o esforço .do Governo bral!jleiro,
representado pelo eminente Ministro Murilo Badaró,
tani.béln nosso Coestaduanno e representante de Minas
Gerais nesta Casa, que ao lado dos países :produtores,
pôde enfrentar o poderio dos países consumidores riesse
C?.~~oque tão grande de interesses, numa economia de
tio graOde expressão com() ~·o inereado do~. que~ o
segundo produto no mundo em importância depois do
petróleo. E o depoimento de V. Ex• é sumamante valioso
porque V. Ex• integra a Oposição nesta Casa, mas tem a
isenção necessária, a objetividade suficiente para exaltar
os aspectoS positivõs do Qovemo no Acordo Inte~nacio
nal do Café.
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Qu.a:nto à.. observação de V. Ex• em relação ao preço
do care-para o consumidor brasileiro, V. Ex• também
tem razão. E o próprio Ministro Murilo Badaró, não sei
se "tiVe Oca&ião.d.e .di~r a V. Ex•, está preocupado com
isso e desejos_o, neste pequeno, neste curto.perfodo em
que S. Ex• eStá. à frCnie do Ministério da Indústria e do
Corriércío, de encontrar uma fórmula, uma maneira de,
talvez, subsidi~r o café, para que o seu custo no mercado
interno não~seja tão grande e não .sacrifique tanto o consUmidOr brasileiro e, ao mesmo tempo, através disso, estirnu.llJ.r_p:.Ç.Q.IJS!J.mo do café no mercado interno. Ele está
com esta preocupação .. como a política. de éxPortitção ·
do café, através do i_nstit!lto do çonfisco cambial, traz
para .Q País uma soma enorme de recursos, pois nOs sabemos que o produtor recebe, na verdade, pelo produto
-apenas a metade do seu preço, a outra parte é o confisco,
se ~ta S:oma yy,lt.Qsa de recursos, estimada hoje em cerca
de 2 bilhões e 500 miJhõ~s de dólares, for em parte destinada a estimular o consumo do café no mercado interno,
subsidiar o preço, esta medida será uma medida altamente louvável, não apenas para a cafeicult1,1.ra que verá
assim estimulado o cons.umidor interno, _mas tamb~m
para o consumidor _brasileiro, que poderâ consumir, a
um preço menor, este produto que é indispensável no hábito alimentar da nossa gente. Registro ainda, no Q.parte
de V. Ex.•,_uma outra obseryaçll.o. Sou homem do sul de
Minas GeJ.:als, V. Ex• é_da Zona da Mata mineira. E a
Zona da Mata foi, durãntrC fn.Uito tempo, uma das regiões em que mais se produziu café. E quanto as.la't.ouras
de café, em virtude do desestúnulo e de .outras razões,
saíram dã. Zona da Mata, sabe muito bem V. Ex•, a
pobreZa.$~ ibãieu•. sObretUdo sob~ aqueh:S iiiUnicipios
mt;:nor~. da Zona da Mata .. Porque a cafeiculbua tem
essa ~ande quaÚdade de estimular a economia da cidade, so.bretudQ da Z9_na _rqraJ: d_ar emprego a milhões de
pessoas e fixar o homem na terra. Hoje, a Zona da "Mata,
como _o_su) de:: Mjnas Ger~is, a minha regi~o, está renovando a sua·cafeicu1tura. SabemOs que a produção de cate da Z:ona da f\:latajá está atingindo hoje cifras expressi·
vas.

E

-O Sr. Ita10ar Franco ~Assiste razão a V. EX' Exatame.nte, a minha região hoje é .uma região ainda empobrecida. E vejo que V. Ex• fala com muita propriedade. Reco.rdo .aqui, neste instante, a própria intervenção do representante de Zimbábue. quando reclama dos parses
consumidores, dos paises mais desenvolvidos, uma ação
para que ~le realmente tivesse na sua região rural uma
maior assistência aos trabalhadores. ~ o próprio caso do
Brasil. A cultura do café exige realmente uma mão-deobra.. E essa mão-de-qbra~tem que ser assistida e precisar
ser assistida. 1! por isso que o Brasil tem que, realmente,
agir como tem agido nos mercados internacionais. Mas,
sobretudo..em relação ao, reflex.os externos,_ é preciso,
com urgênCia, te um posicionamento e uma reflexiló interna do G~verno brasileiro. Espero, inclusive, que o
Ministro Murilo Badaró, com a sua clarividência"., um
Ministro político, isso 1!: importante destacar, haverá de
ter a sensibilidade para voltar os seus olhos para o mercado interno brasileiro.
O SR. MOR VAN ACAYABA- Agradeço novamente a intervenção de V. Ex•
Varginha, Sr.. Presidente e Srs. Senadores, abriga hoje
o Centro do Comércio do- Café de Minas Gerais, pois a
cidade polariza os .setores da agricultura, do comércio e
da indlÍstria do cate no syl de Minas, em estreita ligação
com dezenas de outros municipios da região.
Grandes cooperativas COIUo as de Poços de Caldas,
Guaxupé e Três Pontas, _para mencionar apenas as que
exportam diretamente, e firmas exportadoras de todo o
Brasil, atuam na região sul-mineira, dando à cafeicultura
uma dimensão de destaque na eoonomia mineira.
Graças ao crescimento e à organização do setor cafcei·
ro, Varginha, já. tem hoje as condições básicas para ex-
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portar diretamente cafés colhidos ou industrializados na

região e no Estado.
Os contratos de exportação são fechados na própria
cidade, através da Carteira de Câmbio do Banco doBra~
sil, e o produto sai diretamente para o exterior através
dos Portos de Santos e do Rio de Janeiro.
Apenas o registro dos contratos de exportação ainda
está na dependência dos órgãos do Instituto- Brasileiro

do Café, no Rio e em Santos.
Essa etapa para as exportações tem sido objeto de per·
manente reivindicação das cooperativas e dos exporta-

dores, que reivindicam a possibilidade do registro na
própria Agência do IBC eni Varginha, simplificando rotinas e economizando tempo.
Sensível ao problema, o Ministro Murilo Badaró já
determinou estudos urgentes para atender à justa solicitação da cafeicultura do nosso Estado, e temos esperança de ver o assunto resolvido favoravelmente ainda
no corrente mês, quando o Ministro da lndtlstria e do
Comêrcio deverã ir a Varginha, para inaugurar a sede
própria do Centro do Comêrcio de Café__de Minas Gerais, lã localizado e tambêm as obras de reforma do prédio da Agência do IBC.
Na ocasião, o iluStre Ministro mineiro, jã profundo
conhecedor da região e dos seus problemas, terá oportunidade de ouvir pessoalmente os cafeicultores e as lideranças políticas e empresariais ali presentes.
Autorizado o registro dos contratos de exportação na
própria agência de Varginha, as exportações de café em
grão e de solúvel serão feitas integralmente em território
mineiro, de forma racional e prática, com o estímulo valioso para o seta r.
Também o ilustre Ministro da Indústria e do Comêrcio ouvirã de perto as reivindicações dos cafeicultores lâ
reunidos.
O setor, que é- vital para a economia do Brasil, justificando o velho dístico Bruillae cofea fulcnun -o café é o
esteio do Brasil - tem problemas e muitos.
Cumpre estimular o plantio de novas lavouras de café,
em moldes racionais, dentro das técnicas cada vez mais
evoluídas, resultantes das pesquisas de nossos órgãos de
fomento.
Cumpre financiar o çusteio e a comercialização do
produto. Cumpre abrir linhas de crêditos especiais para
os produtores arcarem com o alto custo dos insumos.
Nem se diga que tais medidas vão onerar o orçamento
da República com alocação de recursos para arcar com
os subsídios.
O confisco cambial sobre o café: exportado, cujo valor
equivale à metade do preço do café vendido tem con,dições de suportar com folga, todos esses custos.
O Sr. Gastão Müller- Pennite V. Exbz 9 umJlparte?
O SR. MORVAN ACAYABA- Com muito prazer,
nobre Senador Gastão MUller.
O Sr. Gastão MUller- Nobre Senador, estou ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Ex• Não sei se é o
primeiro que V. Ex• está ...
O SR. MORVAN ACAYABA- ~dos primeiros,
nobre Senador.

O Sr. Gastio Müller- ~ um asssunto de interesses
nacional, não há dúvida. E eu fiquei muito interessado e
quero aplaudir a idéia que V. Ex• trouxe ao Plenário, de
que o Ministro Mutilo Badaró, nosso colega, estâ preocupado com o problema do consumo interno. De modo
que, em nonle do PMDB, eu me congratulo com V. Ex• e
faço votos que o nosso eminente colega consiga isso que
V. Ex~ defendç:: subsídio. Porque não t possível mais o
povo brasileiro, com 8 mil cruzeiros o quilo do caCE:, que
o povo mais humilde e mais pobre, no sentido de renda
'familiar, possa voltar ao salutar- como V. Ex• disse-
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rais através de Murilo Badaró, consiga reverter as expectativas do consumo do café n.o Brasil.
O SR. MO R VAN ACA YABA - Agradeço o aparte
de V. Ex•, eminente Senador Gastão Müller, e registro
aquilo que já tive oportunidade de dizer no ensejo do
aparte do meu eminente coestaduano, o nobre Senador
Itamar Franco: é uma das preocupações do Ministro
Murilo Badaró cuidar deste aspecto do consumo interno, estimulando-o através de uma diminuição do custo,
porque, realmente, é alto o custo do cal!. E a forma de
estimulá-lo, com certeza o Sr. MinistrO está_ ainda estudando. Mas é o quejã disse e reitero aqui é relativamente
fãcil fazer·s~ esse estímulo pelo subsídio, porque não se
vai onerar o Orçamento da República. O coõftsco cambial coloca nas mãos do Governo recursos mais do que
suficientes para atender as várias necessidades da cafeicultura e, também, a esta necessidade de um subsídio relativo ao preço do consumo interno. O que não se pode ê
desviar o produto resultante do confisco cambial para
outros setores da economia.

A esse respeito, o eminente Ministro Murilo Badaró,
quando instado, não sei se pela imprensa ou se pelo pró~
prío Ministro da Previdência Social, a concordar em que
se alocassem os recursos do confisco cambial do ·cafê
para acudir aos déficits da Previdência Social, S. Ex•
imediatamente se insurgiu contra esse desviO dos reCursos, entendendo que aquilo que é proveniente do próprio
setor da cafeicultura não deve ser destin_ado-~ outro setor
da economia do Brasil, ainda que seja um setor importante como ê este da Previdência Social. Não ~justo que
o eSforço do Cafeicultor seja desviado para outro campo.
Que ele seja aproveitado, que o confisco cambial seja utilizado no interesse da própria cafeicultura, inclusive no
interesse do povo brasileiro, grande consumidor de caie,
mediante um subsídio, como V. Ex• muito bem sugeriu
no seu aparte. Prossigq:
A economia cafeeira é, assim, das mais saudáveis e,
bem adm~nistrada, ela suporta, sem ônus para a nação,
todos os estímulos e incentivos que o setor merece, para
o bem do próprio País.
Daí pOrque andou muito bem o Ministrõ ~furilo Badaró, quando rc;peliu a hijl6tese de_se desviar o produto
do confisco cambial para acudir a Previdência Social.
O Sr. NelSon Carneiro- V. Ex• dâ licença para um
aparte?
O SR. MORVAN ACAYABA- Com mUito praZer,
nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• falou no confisco
cambial que pesa sobre as exportações de café. Acredito
que este seja o momento de se começar a pensar na revogáção desse confisco cambial. ~ uma idéia que tenho estudado há muito tempo· e acho que chegou o momento
·de tornar-se, realidade. Em todo o caso, V. Ex• ~ um ex·
pert- e eu apenas bebo café.
O SR. MORVAN ACAYABA- Eu~ que agradeço,
eminente Senador Nelson Carneiro, o aparte de V. Ex•
que engrandece muito o meu modesto pronunciamento
nesta tarde. Não sou expert em caf6; sou apenas de uma
região que sempre se dedicou, tradicionalmente, à cafei·
cultura, de famflia de cafeicultores e tenho, tamb&n, a
minha modesta propriedade agrícola, com algum café ali
plantado, e me preocupo com isso.
A tese que V. Ex• levanta ê uma das mais discutidas.
Geralmente, os cafeicultores reclamam muito cpntra o
confisco cambial e reivindicam sempre a sua supressão.
Mas há, também, corrente que sustenta a necessidade do
confisco cambial, justamente para essas providências de
equilíbrio no mercado do cafê, para se evitar uma super-

costume da nossa alimentação de tomar, pelo menos,

produção, para se conjurar uma subprodução, para se

pela manhã. De modo que cu faço votos que Minas Ge-

fazer, amanhil. ou quando necessário, um subsidio. Na
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verdade, quem produz café e vende café: sente-se como
que espoliado quando toma conhecimento de que a me-·
tade do preço do seu produto não nem para o seu bolso,
mas fica retida ou reservada para outras atividades.
Dizia eu, Sr. President~:
N[o ~ê jUsto- que se retire do sefor cafeeiro aquilo que
ele próprio fornece e que se destina a preservar e desenvolver essa área vital para a nossa economia.
Todas essas considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, me ocorrem nesta hora em que, como representante do Estado de Minas Gerais - hoje _o maior produtor de café do Brasil, venho a essa tribuna para registrar
o êxito do Governo no Acordo Internacional do Café:,
assinado há poucos dias pelo eminente coestaduano Ministro Murilo Badaró.
Muito obrigado, (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo) - Para
uma breve comunicação, tem a palavra o nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. WURIVAL BAPTISTA (PDS-SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje pela manhã, fui abordado por alguns colegas e
pessoas amigas, que me telefonaram, procurando saber o
que havia acontecido comigo; por ocasião da visita do
DeputadO Paulo Maluf à Aracaju, no último dia 2,
quando visitOu a Assembléia Legislativa do Estado, conforme relato feito através de reportagem publicada na
Folha de S~ Pa-ulo de ontem.
Em resposta, esclareci que ignorava completamente o
assunto e iria ler o jornal para me inteirar das ocorrências, pois havia passado o dia de ontem fora de Brasfiia.
Fiquei surpreendido, na verdade, ao ler na Folha de S
Paulo, página 4, reportagem do jornalista Galeno de
Freitas a respeito dos lamentáveis episódios ocorridos
em Aracaju, quando grupos manifestantes tetaram vaias
e agressões verbais contra o candidato presidencial do
PDS, Deputado Paulo Maluf, em frente à Assembleia
Legislativa de Sergipe.
Quero declarar que a notícia publicada pelo enviado
especial da Folha de S. Paulo, carece de procedCncia, sendo integralmente falsa.
Não entendo mesmo, os motivos que detenninaram a
maliciosa inclusão do meu nome nesse noticiário, pelas
seguintes razões:
I~') ao regressar de São Paulo no dia I de outubro
onde estava participando do Simpósio Nacional sobre o
Controle do Tabagismo, jã no dia 2, terça-feira, da visita
do Deputado Paulo Maluf, à Aracaju, estive pela manhã
no Senado, à tarde no plenário e participei da reunião da
instalação da Comissão Mista incumbida de examinar o
Projeto de Lei nto 16/84, que estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, às 17:00 horas, conforme poderão atestar os meus eminentes colegas, Senadores Severo Gomes, Jutahy Magalhães, Benedito Ferreira~ Eunice Michiles, entre outros, alêm dos Deputados
integrantes da referida Comissão.
21') Diante do exposto seria impossível a minha presença em Ara caju, no dia 2, a não ser que o ilustre jornalista Galeno de Freitas que provavelmente não me conhece tenha detectado um sosia com o qual me confundiu:
31') Devo também esclarecer no qua se refer ao tlltimo item da notifcia que me mostrava irritado com demissões da Previdência Social em Sergipe e ameaçava ficar indeciso na sucessão", o seguin~:
Fui procurado, na semana passada, por deputados
que solicitaram o meu apoio para promover as demissões dÕs Superintendentes do lAPAS e INPS, em Sergi;>e.
Na oportunidade, esclareci que não concordava com a
referida solicitação.
Ao contrário, afirmei a minha posição a iniciativa desse tipo, mantendo-me favorável a pennanência dos mencionados superintendentes nos referidos cargos, de vez
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que, anteriormente liavia- contribuído para que eles fos~
sem nomeados, quando aqueles lugares estavam vagos.
A fim de evitar passiveis interpretações deformadas
geradas pelo noticiário inteiramente falso, em que-se ten-

tou envolver o meu nome, assumo a tribuna para os er
clarecimentos que entendo ser do m_e:q_d~ver prestar aos
meus eminentes pares, que conhecem a minha maneira
de proceder, procurando sempre orienta.r Q meu desempenho na vida pública, nos cargos que tenho exercido,
sem prejudicar quem quer que seJa.
Sr. Presidente, encerrando esses breves esclarecimentos, desejaria acentuar, no-entãrito, que os episódios verificados em Aracaju, são repelidos pelo bom senso C j)do
espírito de conciliação,_ serenidade e pleno entendimento
de todas as lideranças politicas do Pals.
O respeito mutu_o, a convivencia pacífica e o equilibrio
silo, indiscutivelmente, as pre-condições de uma Autêntica Democracia.
Devo acentuar, que o Governador João Alves Filho
tudo fez no episódio, a flm de assegurar as garantias devidas ao ilustre visitante, no desenrolar dos acontecim~n
tos. (Muito bem! Pa_lm~. O orador é cu~primentado.),

O SR- PRESIDENTE (Henrique Santillo.)- Concedo a palavra ao nobre Sena:dor Itamar Franco, para· uma
breve comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -MG. Pronun,cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senad~~
res:
: --- _
1
"0 Sindicato da Indústria: da Co-nStrução Civil de
"Brasília chegou à melancólica conclusão de que não
adiante estabelecer diálogo com órgãos governamentais,
como o CIP e a SEAP; ap-reSenta-ndo sugestões ou formulando r'eclamações e denúncias, coni o objetivo de se
colocar um freio-na ganãncia da ind6stría cimenteira. E.
tomado, inclusive, pelo sentimento de perplexidade pelo
'fato de a estratégica do Goverrio-; de com~ate à inflação,
traçada pelos Ministros da ãrea económica, ser slstétna~
ticamente sabotada pela tecnocracia do segundo escalão
encarregado de executã-la.
Com efeito, enquanto o Sr. Delfllll Netto formula veementes apelos aos industriais f:le todos os ra!Uos para qUe
encontrem meios de diminuir os custos e de conter os lucros em limites razoáveis, a póderósa e intoc-ável indústria do cimento usa de todos os artifícios-, dCSde os que
t:ontrariam claramente a lei da oferta e da procura, até os
que caracterizam O abuso âo pOder económico, para iinpor a política espoliativa dos preços que lhe convém.
Jâ denunciamos esses fatos tanto através da imprensa
como em reuniões da Cómis~ão de Defesa do Consu_midor e da Corriissãó de EConomia da Câmara dos Deputados, depois de inutilmente os termos levado ao conhecimenta da SEAP e do CIP.
Julgamos oportuno deles fazer um novO~resumQ:
1) A indústria do cimento dita os preços que lhe con~m. com o beneplácito corTij)lacentedo CIP, mediante a
apresentação de planilhas de custos, de cujo exame a indústria da construç[o - principal consumidor do pro.' duto - é alijada de modo sitemãtico C;_ suspicaz;_ _ _
· 2) Os aumentos se processam mensalmente, mUito
acima dos indices inflacionários, tendo passado de Cr$
3.890,00 em janeiro, para CrS 9.000,00 em ·outJ.l.bro corrente, o que signifiCa Um-Crescimento da ordem de 155%,
enquanto a inflação cresceu. no _IIJesmO período, 1_15%;
3) A$.....ptanilhas de custos" que são apresentadas
para pleito dos aumentos não passam de um euferiiisrito.
Na verdade, elas são Planilhas de Lucros, pois a indústria- do cimento, segu-ndo confeSsa; p·as-sou ·a j:n'oôllzir de
50 a 55% abaixó_de S1l_a capacidade, _obtendo a mesma_ ou
lucratividade maior de quando estava operan,do a plena
carga. Esse fato, qüê foi fevelado por representante das
cimenteiras, em reunião da Comissão de Eco_nomia da
Câmára dos Deputados evidencia que a Ci'ise não é um
mal generalizado, havendo setores que se beneficiam
com as dificuldades da Nação e com a miséria do povo;

4) A indústria cimenteira usa o frete como forma de
aumentar ilicitamente os lucros. O fato_ foi constatado
por Comissão Parlamentar de Inquérito ~ Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Prova_®s~a i_rregularid~de
foi também por nós levada ao CIP que, depois de nos cozinhar em _banho-maria nos informou ter levado o
problema:ao CADE,- órgão de cuja extinção ning'uêm tomaria conhecimento, caso ela fosse decret~da e o decreto
deixasse de ser publicado no Dil(rlo O.flclil".

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' me permite uma o&V. Ex.elência alude ao preço de janeiro ...

-~~:vaçã_~?

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Embreve co·
municação não são permiti~'?s ~partes.
() Sr. Benedito Ferreira- A Mesa me adverte, tnaS
como já estou no meio, pediria permissão para que, já
que quebrei o Reginii::rito, apenas concluir chanianQo a
atenção de V, Ex' de que em janeiro era esse preÇo; rfi~s
pa~e-me que, nos meses de março e abril, o preço dO ciniento fÕi reduzido a quase a metade ou 2(3 d_o preço
que estava em janeiro, numa concorrência havida entre
as indústrias cimenteiras. Essa talvez, fosse uma interrog~ção que seria vâlida colocar no pronunciamento de V.
Ex•

O SR. ITAMAR' ~ANfO - Agradeço a int~7
venção de _v. Ex' e a reg1stro, jâ que neste momento_ e"·
apenas passava a leitura do Sindicato das InsdústriaS de
~rasíl_ia. Ma~, com muito prazer, Senador Benedito Fe~
reira, V. Ex'Jngres~ aqui rio testeinünho aa indd.stria de
con[>truçã.o clvil de Brasília.
Si"~ Presidente, continuo 'para dizer mais, de acordo
-~om o Sindicato da Indústria de Cónstruçã.o CiVil de
Brasília, o se&uint~:
"0 resultado ê que atê hoje nenhuma providência foi
tomada e a afronta à lei permanece;"
5) As afron~as da in9ústria cimenteira à Le_i n9 4.p7
(ABUSO DO PODER ECONOMICO) silo vârias e~ capituladas no art. 29, ítens I, II, III, IV e suas alíe~as,
caracterizando-se pelo domínio do mercado nacional,
mediante ajuste ou acordo entre ~mpresas. (formação do
Cartel por n6sjã amplamente denunciádo); CieVã.ção s~m
justa causa dos preços, no casos de monopólio natural
ou -de fato, com o objetivo de aumentar arbitrariamente
oS lucros sem aumentar a produção (e no caso a produção foi confessadamente diminuída); provocação ·de
condições monopolísticas ou exexcício de especulação
abusiva a fim de promover a elev.ação de preços, utilizimdo meios artificiosos para provocar sua oscilação, em detrimento de usuários das mat6rias-primas; subordinaÇão
dª- v~nda ª--__!!!ilização de .dert~inado serviço {frete),

e

---"Toda-aSociéâãde e não apenas J1 construção civilo" povo-precisa saber disso -sOfrei, pesadamente, os efeitoS dessa pOlítica de espolia~~-·
Se a construção civil sensiyel@(mte sua atividade reduzida pela crise, e muitas falênci_q:_peorreram no setor (nenhuma no setor do cimento) deSCncadeando, involuntariamente, um proceSso de redução, em cadeia, de imímerás-atívídades industriais e comerciais .e um outro processo de desemprego em massa, o povo se vê impedido, ou
de adquirir casa própria ou de manter-se em dia com o
Sistema Financeiro de Habitação.
Os elevados; irreais e inaceitáveis e incompreensível
aumentos nos preços dos materiais básicos, notadamente
os do cimento, são uma das :causas das dificuldades que
o Sisteina Financeiro de Habitação atravessa e que o
Presidente do Banco Nacional da Habitação-luta por superar.
1!: sobretudo por Isso que o fato exige a Imediata lnstau·
ração de uma Comissão Parlamentar de In(Jiérlto,
O Congresso Nacional não pode ficar impassível ante
essa Polítíca de espoliação, que ultrapassa as barreiras da
prejudicialidade a uma classe, para se tornar em sangues_suga do povo e em exaustor da poupança popular.

Por confiarinos nos rePresentantes dcfpovo, para etcs
apelamos, unia vez que uma CPI é plenamente justificávCI, tanto por estar ·caracterizado o abuso do poder econôrOiCO;criiile que eStá sendo cometido sem castigo, apesar das conlinações legais, como pelos efeitos danosos
sofridos pela ·economia nacional.
- PerpleXa an-te aPaSsiVidade e omissão de algumas autb~idades iovemanmentais do s~gundo ~.C3:lào do Poder.
EXeêutiVo,'ã1nUústria da- conStrução recorre ao Poder
Legislativo.
Nõssa baildeii-a está longe de ser arriada, pois o próprio Povo, a quem sãq repassados os custos finais e é, em
última instância, o grande sacrificado, nos apóia em nossa luta".
Brasnia, .outubro de 1984
Sindicato da Indústria da Construção Civil de
Brasilia. -- Manoel Augusto de Almeida
~te, _Sr. _Presidente, o te~r da nota do Sindicato da In_dústria da. Construção Civil de Brasílià., que -tem a
presidi-lo o Sr. Manoel Augusto de Almeida. (Muito

bem!)

~

()SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao no bfe-Senador Henrique Santillo, para uma com.uriícação.

O SR. HENRIQUE SANTILLO j.PMDB - Go.
Para uma comunicação,)- Sr. Presidente, Srs. Senado·res:
Aproveito esta oportunidade para falar, hoje ncstll
Casa, da importância da mulher na vida política do no~
-so País e na vida dos Partidos Políticos.
Inegavelmente, é chagada a hora do reconhecínic:nto
da verdade e esta verdade é que a mulher estã poUco a
_pouco se organizando, exigindo os seus difeitos e o que 6 ·
,mais importante, forçando a sua participação nos acon..
tec:imentos políticos e no desencolvimento da polftica. Só
wesmo os reacionário-s e Os conServadoreS resistem ainda
i esta realidade e procuram por todos os meios subestimar a importância deste fato de grande relevância.
Numa sociedade em desenvolvimento como· a nossa,
onde a arcabouço ju~ídico é _fruto de duas dêcadas_ de re-gime autoritáriO Conservador, constituiria uina grande
surpresa para todos se tivéssemos uma legislação que
desse à mulher os direitos Verdadeiros que lhes são justos
exercer.
Por outro lado, ê Ífi!portante ressaltar que nesta passa~
gem de uma sociedade tradicional autoritária e conserva~
dera para uma sociedade mais organizada em termos
instituciOnais, -POlíiTcOS e industriais, que ê- o estágiO que
o Brásil atravessa hoje, todo o espaço conquistado pela$
mulheres foi ã custa de muitas lutas e de muita militância.
Pressenciamos isto nas sucessivas greves do ABC pau..
lista, nas miseráveis frentes de trabalho no N ordestel nas
Associações d~ Moradores pelo Brasil afora, nos Sindi·
catos,- nas Universidades, no Movimento Estudantil e
. nos Partidos Políticos, enfim, em todos os compartimentos maís dinâmi~os d<? organiSil_lo ~ocial.
Agora, como peso politico- concretO (}ue tálll, pois
-constituem hoje mais de 42% do eleitorado nacional, as
. mulheres partem para influir diretamente na política e na
organiza-ção e funcionamento dos Partidos Polfticos. Asstm, é com esta garra que caracteriza a sua luta que nasceu o MoVimento Ferriin_ino rios Partidos Polfticos, porém, sem nenhum amparo legal para a sua· re&ulamcntação. A Lei n9 6.341 de 5 de julho de 1976, regula a organização e o funcionamento dos Movimentos Traba·
lhistas e Estuda,ntil, simPles e propositalmente~ esqueceu
de incluir entre esses dois Movinientos, ·o Movimento
Feininino.
1:. justamente para corrigir esta injustiça que tenho :a
honra de encaminhar à Mesa desta Casa, este Projeto de
Lei que tem como objetivo único; permitir a regulamentação do Movimento Feminino nos Partidos Polfticos,
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em igualdade de condições com os Movimentos Trabalhista e Estudantil.
Gostaria de finalizar, Sr. Presidinte, di.Zerido que a democracia se contrói com a- Preseriçil da sociedadC -como
um todo e não em partes e na abertura deste caminho a
força -da mulher que representa hoje ma"is de 25 inilbÔes
de votos em todo o Pais, rep~el_l_ta um potencial-político efetivo de enormes proporçÕes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ na Iilglã.terra, no fiÕal
do sêculo XIX, as mulheres começaram a tomar consciência do seu destino. No dia 13 de fevereiro de 1851, na
Cidade de Sheffield, após uma decisão tomada em uma
reunião, uma petição assinada várias mulheres foi encaminhada à Câmara dos Lerdes e pedia O d"íTefto de voto
para elas.
Hoje, no Brasil, após 20 longos anos de regime autori~
tãrio, as mUlheres pedem passagem para participar e definir, juntamente com o povo, os seus representanteS-eleitos nas duas Casas deste Congresso, o futuro deste País.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -.RJ. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presídente, apenas
para indagar da Mesa, a razão pela qual até hoje não foi
incluído em pauta o requerimento para a constituição de
uma comissão especial, feito hã vários meses, para o estudo da Lei de Greve, que hoje ê palpitante em face da
revisão da política salarial.
Está ê a questão de ordem, Sr. Presidente. Depois usarei a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Nobre Sena·
dor, a Presidência eventual irá diligenciar para saber a
razão por que não veio até agora a proposição que V.
Ex• reclama.
Concedo a palavra, como Líder, a V. Ex•.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Casa de Machado de Assis recebeu, não hâ qu.inze
dias, entre os luminares das letras brasileiras~ Arnaldo
Niskier, que se tornou, assim, o mais reCente"íirióital depois de, durante anos, nas revistas literárias e nos livros,
revelar, ao mesmo tempo; um grande talento e um desejo
invencível de pertencer ao mais famoso sodalício do
País, ambição desvelada no discurso com que ingressou
na Academia Brasileira de Letras.
"Tanto sonhei- disse- que aqui estou, assomando
pela primeira vez esta tribuna, a mais ilustre do País.
Meta e meca, desafio e santuário dos homens de letras e
do espírito, todos aqui se vêem compelidos a debruçar~se
sobre o passado."
De ascendência judia, nascido em Pilares, no Rio de
Janeiro, depois do último conflito europeu, em que os
pogroms nazistas mancha'ram de sangue as melhores tradições de tolerância no Velho mundo, Niskicr conheceu
''os labirintos da pobreza, da falta de perspectiva, do pão
incerto, da incerta vida".
Mas sua vontade indomável, seus dotes naturais, sua
inteligência brilhante, seu amor ao trabalho seü cultivo
permanente das letras clássicas e modernas, transformaram aquela herança da violência cm esperança, o exem~
pio de coragem e trabalho dos pais num precioso legado
para ele e seus cinco irmãos.
Lembrando que o judeu sempre foi considerado, na
História,, "'o povo do livró" e recordando o nascimento
da literatura israelista no Recife, o primeir-o--lugar da
América onde prosperou, sob _o domínio holandês, respeitada pelos rabinos de Amisterdam, salienta que aquela comunidade israelita no N ardeste congrega, hoje, cento e cinqUenta- mil pessoas.
Depois de unir o passado ao presente, em Seu discurso
de posse, referindo-se aos grandes nomes da literatura
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brasileira, Niskier identifica-se com ele, principalmente
quando diante de uma grande militância- educativa, pasSando a examinar a-obra de João Francisco Lisboa, o patrOnO, -defensor da cultura indígena e um dos grandes
prosadores de língua portuguesa, por isso mesmo esco.;lhido por José Veríssimo para patrono da sua cadeira na
Cã:~a de Machado de Assis.
Ressalta, na obra de João Francisco Lisboa,.,"' A Vida
do Padre António Vieira", tão espetacular indigenista
como grande tribuno, dono de um estilo inimitávCI, de
urtlil prosa fluente e brilhante, lutando contra a inquisição em defesa dos índios.
Fala igualmente de José Veríssimo, sua enorme -preociipãÇão com a literatura, fazendo da crítica um instrumento para seu maior brilho e aperfeiçoamento, prosador atento, arqueólogo competente, como lembra Alberto Faria, egresso do interior de São Pa:ulo, sucessor de
Homem de Melo na cadeira 19, também dedicado ao estudo dos ilo"ssos escritores.
Alberto de Faria-, sucessor de Homem de Melo na cadeira 18, já aos 14 anos fundava_umjornal, A Alvorada,
registrou em "Aêrides" e: "Acendalhas" o nosso folclore,
enquanto se dedica va ao estudo dos nossos escritores,
destacando-se Luís Gama, o patrono da sua cadeira na
Academia Paulista de Letras, valorizando ao mesmo
tempo o negro e a sãtíra.
Dois poetas passaram por aquela cadeira: Luís Carlos
e Pereira da Silva, -dest<icandó-se o racionalísmo do primeiro, mestre do decassflabó e do alexandrino, pintando
as paisagenS bucólicas de Minas Gerais; o SegUndo, sim=bolista, envolvido numa atmosfera de transcendência.
Depoís a mesma cadeira era ocupada por Lufs Carlos,
camareiro do Paço, filho e neto de doutores, e António
Joaquim Pereira da Silva, mestiço, filho de carpinteiros,
coroinha da Capela da Conceição, estudante do Liceu de
Artes e Ofícios e da Escola Militar. O primeiro, com os
seus versos parnasianos coloridoS de imagens, nã sugestão dos versos simb_Õiistas, ambos adentrando a alma humana, para imortalizar-se na poesia.
O Sr. Benedito Ferreira -- Permite-me V. Ex• um
ap~rte?

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muito prazer,
no_bre Senador.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador
Nelson Carneiro, que!o preliminarmente me penitenciar
diante d_o Senado, vez que cheguei até a alinhavar algumas palaVras para aqui fazer um pronunciamento e dizer
ao Brasil da alegria e do quanto o Senado- eu digo o
Senado, porque sei o quanto todos nesta Casa lhe querem Cem - , o quarilo todOs ri6s fiCamos- desVãneciaos e
gratos por ter V. Ex• como Um dos nOssos e de- modo
particular, para mim, como um dos meus iguais,- -porque _generosamente V. Ex• assim-me coloca- ido com a
sua luz e com a sua inteligência, abrilhantar a Academia
Brasiliense de Letras. Tenho, nobre Senador Nelson
Carneiro, mesmo que esse registro já tenha sido feito por
outros colegas- e não me acode à memória que alguém
tenha tido a felicidade de fazê-lo-, a alegria de cumprir
com_eSse dever. ~ um dever, porque realmente enaltece o
Senado esSe reconhecimento dos homens de letras aqui
dO- Planalto a V. EX•~ que tem Sido não só um dos maiores operários,- wn dos maiores artiStaS das nossas letras
jurfdicas no Congresso Nacional, mas sobretudo enri·
quecendo aquilo que realmente mais alto fala à famllia
bT3.Sileira que é a área do Direito da Família, a especiali~
da de e o cuidado maior de V. Ex•
Vemos esse reconhecimento dos intelectuais e dos homens- de letras. Pude constatar ainda, o pronunciamento
do nobre ex-Senador e hoje Ministro de Estado, Jarbas
Passarinho; e valoriza, ainda mais, para nós Senadores,
o fato de termos Aderbal Jurema como Presidente da
Academia, agora mais enriquecida por ter V. Ex• como
- um de seus ilus.tres membros. A exemplo do que fez na
Câmara dos Deputados e vem fazendo no Senado. e
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como de resto, em toda essa sua proficua existência
como profissional das letras jurídicas, sei que V. Ex• vai
engrandecer e dignificar em nome do Senado da República, em nome de todos nós, dos seus colegas e daqueles que lhe querem bem, aquela cadeira que passou a
ocupar na Academia Brasiliense de letras. Quero registrar toda a minha alegria, que tenho certeza será a alegria de todos os seus companheiros, de todos que aprenderam a admirar e querer bem a V. Ex• por esse convívio
extraordinário que ê, afinal de contas, pelo menos para
mim, de modo particular, um convívio de aprendizado.
Peço desculpas a V. Ex• porque, na realidade, era meu
propósitOlazer um. pronunciamento, mas tal é a correria
e eu que venho sendo acometido por essa cefaléia, resis~
tente a todos os tratamentos que tenho conseguido em~
preender aqui no Brasil, já estou sendo cominado a ir ao
eXterior buscar recursos mêdicos, não tenho podido fazer presença aqui no Senado. Mas, quero confessar que
cheguei a alirih"avar algumas palavras para, de maneira
mais bem ordenada e em oportunidade melhor e única,
registrar esta nossa alegria, que é a alegria do Senado Federal em homenagear a Academia Brasiliense de Letras,
em congratular-me com ela, por ter tido o acerto de, captando V. Ex~ para um de seus membros, prestar uma homenagem à inteligência e, sobretudo, à operosidade, à
dedicação, à seriedade e à capacidade de trabalho que é a
vida de V. Ex• Desculpe-me este aparte um tanto alongado mas nã_o poderia, realmente, deixar de fazê-lo. Muito
ob:rigado a V. Ex•.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço imensamente a V. Ex• as referências que faz, generosamente, à
minha posse na Academia Brasiliense: de Letras, presidida pelo nosso eminente colega, Senador Aderbal Jurema. Sou-lhe muito grato por essas referências e felicito-o
por não ter V. Ex• trazido por escrito seu discurso por~
que, assim falou amplamente seu generoso coração, que
continua a descobrir, em seu modesto colega, virtudes
que não possui.
Mas, no momento, exalto aqueles que chegam à Aca~
demia Brasileira de Letras. Lembro a presença recente de
Arnaldo Niskier que, em seu notável discurso, recordou
quantos o antecederam naquela cadeira.

EcontiÕ.uo, Sr. Presidente, depois de tão amâvel inter-rupção~

que muito me sensibiliza. Arnaldo Niskief
referiu-se em seguida ao educador Peregrino Júnior,
lembrando suas palavras, em 1940, sobre o papel da uni·
versídade, quando o novo acadêmico andava pelo jardim
da infância, trecho que mostra sua dimensão humana,
seu espírito pllblico e seu bom humor fluindo em ternura.
~Depois de uma longa apreciação da obra do notável
escritor potiguar, a quem substituiu no famoso sodalfcio,
disse Niskier, lembrando Alcântara Machado:

"Só em minha terra, de minha terra, para minha
terra, tenho vivido; e, incapaz de servi-la quanto devo, prezo-me de amá-la quanto posso."
Na noite de hoje, outro ilustre fluminense, herdeiro_ e
sucessor de seu ilustre pai, de quem guarda inclusive o
nome, o consagrado homem de letras e eminente Profes~
sor Evaristo de Moraes Filho, tomará possa na cadeira
n9 40, de que 6 patrono Afonso Arinos, e o último ocu-pante foi Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Athayde.
Caberá a Josué Montelo, uma das mais brilhantes afirmações da atual geração literária do País, proferir a
oração de recepção, o que constituirá~ em menos de um
mês, nova oportunidade de vivereiP as letras e a eloqfiência nacionais outro encontro da mais alta expressão e da
mais larga repercussão.
O povo fluminense sente-se honrado por ter mais dois
de seu filhos na Academia Brasileira e não esquece os
imensos serviços que lhes prestaram no campo da edu-
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cação e das boas letras, procurando retribuir seu- imCnso
amor com a mais ÍITet:!trita confiança:
Era o tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. seNADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles -João Castelo Aderbal Jurema - Fernando Henrique Cardoso Mauro Borges.
OSR.I;'RESIDENTE (Henrique Santillo).- A Presidência convoca sessão cxtraordinâri3. a--realiZar-se hoje,
às 18 horas e 30 q)inu.~os, destinada _à ~pra?&:ção das se1guintes matêrias:
- Redações finais do Projeto de _Decreto Legislativo
n" 25, de 1983, e do Projeto de Resolução n"26, de 1984;
- Projetas de Lei da Qmara n'~'s 77, de 1984,_ e 217, de
1983;
- Projeto de Resolução n9 39, de 1~84; _
-Mensagem n"128, de 1984, relativa à escolha dOSt:
Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha para ex.ercer a funçi:\o de E~baixador do _Brasil juntO -aO-Esta~o
do Vaticano; e
-Mensagem n9 157, de 1984, relativa à escolhª do Sr.
Raul Henrique Castro Silva de Vicenzi para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República da
Áustria.
-

~

São lidos os seguintes

l'ROJETO DE LEI DO__SENADO
N• 193, DE 1984-COMl'LEMENTAR
Acrescenta dispositivo il Lef Complementar n9 26,
de 11 de setembro de 1975, que unificou o PISPASEP, para o fim de permitir a movimentaçiio da
conta Individual na sltuaçio que especifica.
O Congi"es!iõ Nacional decreta;
Art. 19 É acrescentado ao art. 49 da Lei Complementar n926, de 11 de setembro de 1975, o seguinte§ 4.9:

....§ 49 Aos participantes, independentemente do
tempo de cadastramento_ ou do salário percebido,
será pe"""!11Ítido, ainda, o saque total das importâncias creditadas em suas contas individuais, no caso
de comprovada doença incurável própria -ou do
cônjuge."
Art. 29 Esta Lei COmplementar entrarâ em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogall).-Se as disposições em contrârio.

Inúmeras peças raras, desaparecidas de antigas Igrejas_. têm sidQ oferecida_s pot ..marchands" inescrupulosos, sem que soframqualquer punição, visto como na legislação em vigor não existe qualquer dispositivo que
puna esses furtos e roubos... __
Se aprovada a presente proposição, evitar-se-ia, ao
menos parcialmente, a venda de obras de arte e antigilidade falsificadas, por via do laudo dos peritos da Secretaria do Património Histórico e Artístico Nacional.
O Executivo regulam~Qtará as medidas propostas,
com _os suprimentos fornecidos pelo SPHAN.
Sala das Sessões, 4 de outubro de i984 . ..:... Gastio
MUller.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Ecoitomia.)

l'ROJETO DE LEI DO SENADO N• 195, DE 1984
Institui o Registro Nacional de Propriedade Auto-motora e dá ontras providências.
O Congresso Nacional decreta:

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No 26
DE li DE SETEMBRO DE 1975
Altera disposições da legislaçio que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de
Formaçio do_ Patrimônlo do Servidor Público (PASEl').

lida a seguinte

O SR.l'RESIDENTE (Henrique Santillo) -Serã feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
}9-Secretârio.

predação de museus artfsticos, principalmente no interior do País, onde ê menor a vigilância.

· Justificação
A Lei Cotnplementarn926, de II de setembro de 1975,
qtie Unificou o Programa de Integração Social (PIS) ao
Programa de Formação do Património do Servidor
Público (PASEP), manteve e atê ampliou o rigor com
que se autorizam saques nas contas individuais dos parti~
cipantes do Fundo, restringindo-os às hipóteses previstas
expressamente no art. 49 e seus§§ 19 a 39.
Assim, embora altamente elogiável tal orientação, que
visa pi"es.ervar a formação de um património a ser utilizado no futuro pelo participante, à ocasião da aposentado:ria, há a considerar a situação daquele que, estando acometido dç doença in_curável, _não deveria ser obrigado a
sujeitar-se à regra da indisponibilidade prevista no caput
do mencionado art. 49, O mesmo quando a doença atinge a pessoa do cônjuge.
Afinal, sendo incurâvel a doença, que futuro esperá o
trabalhador?
Penso, portanto, que nesse caso o levantamento do
PIS-PASEP deve fazer-se sem restrições, quando menos
para propiciar um final de vida_ mais feliz.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1984. -Nelson Carneiro.

O SR..l'RESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, comunicação que vai ser li~a pelo _Sr. 19SecretâriÇ>.

OficiO n'~ 369/84
Brasma, 4 de outubro de 1984
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicara V.
Ex• o nome do Senhor Deputado Celso Barros, para integrar, em substituição ao Senhor Deputado Ricardo
Fiuza, à ComiSsão Mista illccumbida de estudo e parecer
sobre o Projeto de Lei n9 16, _de l984_(CN), quç. ••estal:!e:_
Ieee normas integrantes -do Estatuto da Microempresa,
relativas ao tratamenfo faVorecido, diferenciado e sim-_
plificado à microempresa _no catnpo administiativo, tríbutârio, trabalhista, previdenciãrio e ·creditfcio".
Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• as
expressões do meu elevado apreço e distinta consi~e:-
ração. - Djllma Dessa, Uder do PDS.

Outubro de 1984

-

.................. ............... ........... .
··············································
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Art. 49 As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o dispostO -iios-Parâ.:
grafos deste artigo, indisponíveis põr seUs titulares.
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(Às ÇQrnis_sões de_ Constituição e JustiÇa e de Le_gi'slaçãO Social.)
--

l'ROJETO OE LEI DO SENADO N• 1!14, DE 1984
Toma obrigatório o laudo de peritos da Secretaria
- _do .Patr~ônio Histórico e Artístico Nacional nas
obras de arte e dá outras providênciaS.
O Congresso Nacional decretã.:
h obrigatório o laudo de perito da Secretaria
do -Paüimôniõ Histórico e ArtísticO NaciOiiar iúis-õbi-as
de arte comercializadas em leilões, por galeriã.s de arte
ou qualquer estabelecimen.to comercial, seja pintura, escultura, gravura, dese"itho, ·móveis, lustres ou quaisquer
artefatos de valor artístico e histórico.
Pàrãgrafo único. Depois da perícia, a peça será liberada ou não para o comércio, atestando o respectivo laudo a procedência e a autenticidade das obras a serem comercializadas.
Art. 29 O _comer_ciante clandestino das obras de que
trata o artigo anterior terá a peça apreendida, pagando,
de multa, a metade do seu valor.
Art. 39 O Poder Executivo regulamentarâ esta lei no
prazo "de noventa (90) dias.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrâ!io.
~rt. 19

- Justificaçio
O presente projeto visa a impedir o livre _comêrcío de
peça_s _d_e arte roubadas, o que ocorre princíPalmente na
ip.vasão sacrílega de templos religiosos oU na verdadeirã

Art. l9 1:: instituído o Registro Nacional de Proprie-dade Automotora, nos termos desta lei.
Parágrafo único. O RegistrO de que trata este artigo
abrange todos os veículos automotores em suas mais diversas formas simples ou acopladas.
Art. 29 Conipete ao órgão estadual de trânsito efetivar o re8iStro e averbações, arquivando cópias dos documentos translativos de propriedades, ou outro qualquer
que seja ínscrito n-a matrícula.
Art. _39- A tf"anSnlissão -do domínio de veículos automotores Pode ser féita por instrumento público ou particular, mas só produzirá efeitos entre as partes e terceiros,
depois de sua- transcriÇão_ no Registro N aciori.RI -de Propriedade Autorriotora.--Parágfafõ Único. O documento de alienação será
firmado ·pelo vendedor e pelo a-dquirente e somente terá
validade com firma reconhecida.
Art. 49 A primeira inscrição de veículo automotor
ensejará -a-expedição do Registro de Propriedade, onde
conterão todos os carz.cteres individuais correspondentes.
§ I"' O Registro de Propriedade de que trata este artigo tem caráter de instrumento público, gerando presunção de domínio.
§ 29 A inscrição inicial reaiizar-se-á no _ó_rgão estadual do domicílio do proprietârio, sendo feita com base
nos document9s apresentados.
§ 39 Quando se tratar de veículo novo, o registro terã _por ba~e o~ elementos constantes da Nota Fiscal.
Quando se tratar de velculo usado, o registro terá por
base os documentos expedidos pela autoridade estadual
de trânsito.
§ 49 Em se tratando de veículo registrado para fins
administrativos, compete ao requerente juntar prova
emanada do Oficio de Títulos e Documentos de que
sobre o mesmo não pesa nenhum ônus real, e de que não
foi inscrito documento translativo da propriedade.
§ 5"' Fíca o requerente obrigado a declarar que o veículo não foi alvo de ato construtivo e que está. livre e desembaraçado_de quaisquer ónus.
Art. 59 No Registro __serão inscritas todas as transferências de domínio, e os gravames tais como o penhor, a
alienação fiduciâria, a reserva de domíJ"Iin, bem como a
existência de lide e ainda furtos, roubos, apropriação indébita, _ºu outras quaisquer circunstâncias que alterem a
poS§~ normªl_dq_ veículo.
Art. 69 __ Cada veículo será identificado naci_onalmente por uma codificação de domínio, que deve figurar no:
título e demais documentos e ser reproduzida em placas
de identificação a serem coloeadas nas partes dianteira e
traseira do veículo.

Outubro de 1984

Parágrafo úniCo. A codificação de domínio do veiculo perdurará durante toda a exist!ncia, mesmo em caso
de transferência de propriedade ou de Estado.

Art.

7~

Sempre que o veículo for envolvido em aci-

dente a autoridade competente que atender à ocorrência
enviará cópia da ocorrência à autoridade encarregada do
Registro, para fins de averbação.

Art. 89 Fica instituída, para uso interno da repartição, a matrícula do veículo, que serã aberta quando da
inscrição origit1á.ria e oride se corisigilarão todas as circunstâncias mencionadas no art. 59 desta lei, ou qualquer
outro dado cuja notfcía possa interessar ao público em
geral.
§ l~' Em caso de transferência de veiculo para outro
Estado, a matrícula será remetida, diretamente pela autoridade competente do domict1io do vendedor para o
órgão do domicílio do comprador.
§ 29 Na eventualidade de gravarne ou ato construtivo, ou existência de disputa judicial quanto à propriedade, devem tais circunstâncias ser registradas na matrícula, com indicação do nome e domicílio do credor ou-da
autoridade judicial de quem emanou o ato.
_ ~ _
Ari. 99 Em caso de perda ou destruição do Certificado de Propriedade, o Registro expedirá segunda via,
mantidos todos os caracteres do original e indicando-se a
causa da expedição.
Parágrafo único. A segunda via de que trata este artigo será expedida mediante requerimento do proprietário, no qual declinará os motivos do pedido.
Art. 10. Para fins de transferência, inscrição de gravame, ou_ outros ates que envolvam o veiculo, poderão
os Estados instituir taxas de expediente.
-Art. 11. Os gravames ou outras quaisquer anotações
sobre o veículo, desde que devidamente inscritos no Registro, não obstarão sua alienação, embora persistam e
fiquem sob a responsabilidade do adquirente.
Art. 12. A inscrição de um gravame sobre veículo
automotor caducará, automaticamente, decorridos 3
(três) anos da data do vencimento da obrigação, independente de anotação.
Art. 13. E de 3 (três) anos o prazo para usucapir veículo automotor.
Art. 14. Aos casos de furto, roubo e venda com
fraude, aplicam-se as normas do Código Civil Biasileiro.
Art. 15. Os dados constantes do Registro de Propriedade de Veículo Automotor são públicos, gerando,
depois de inscritos, Presunção de conhecimento.
Art. 16. Fica instituído o livro-protocolo, a ser escriturado segundo se dispuser em Regulamento, para
efeito de anotaçã.o dos documentos trazidos à inscrição,
devendo ser obedecida rigorosamente a ordem de data
de sua apresentação.
§ 1' Somente serão aceitos documentos em protocolo, se o veículo estiver registrado no órgão respectivo.
§ 29 Para fins de protocolo e incrição, os mandados
judk:iais têm Cquivalênc1a com Os d-ocuriteritOS partiCulares.
Art. 17. O Estado rc.sponderâ pelos danos e prejuízos advind_os de irregularidades ou erros cometidos por
funcionáriOs encarregados do Registro e incriçõcs, bem
como de informações erróneas que, por escrito, presta-

rem.
Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas que se dedi~
cam ao ramo de venda e revenda de veículos, ficam submetidas aos preceitos desta lei, devendo inscrever em seu
nome os automotores, mesmo que se destinem a revenda.
Art. 19. Constitui_ crime de extorsão indireta, de que
trata o art. 160 do Código Penal, exigir do alienante do
veículo a assinatura de documentos em branco, ou mes-mo a constituição de mandato para alienaçilo, sempre
que a entrega se der em pagamento de outro veiculo, ou
corresponda a compra e venda.
Art. 20. -O régistro de veículo automotor é de obrigação do adquirente, que, não ~o promovendo, poderá
ser requerido por qualquer pessoa interessada.
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Parâgrafo único. O desc_umprÍJ?ento do disposto
neste artigo poderá ensejar a apreensãO do veículo a qual
somente será levantada depois de regularizada a inscrição e efetuado o pagamento das despesas correspondentes.
Art. 21. O _P_o_der Executivo, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contados da publicação desta lei, baixarâ
sua regulamentação, que, além de outras normas conterã:
I - rol dõs VeíCi.lfõs-automOtores existentes;
II - características da placa de identificação;
III- dados essenciais que conterá o Registro Nacional de Propriedade Automotora.
Art. 22. Esta lei enti'ará em vigor na datã de sua
publicação.
ArL 23. Revogam-se as disposições
contiâriO.

em

Justlficaçio
A presente Proposição que ora temos a satisfação de
Sl!J:!meter à deliber~ção de nossos nobres pares do Sena~
do federal, representa uma colaboração de ilustres Juí_zes ,de Alçada de_.Porto Alegre, Dêcio Erpen, Luís de
Machado e José Eugênio Tedesco, que vêm se dedicando
ao estudo dos problemas que envolvem veículos automotores em seus mais diverSos aspectos, sobretudo no que
diz respeito aos critérios de transferência da propriedade, como conseqüência de uma legislação imprópria e ui~
trapassada.
Com efeito, como -é Sãbído, os preceitos que norteiam
a alienação da propriedade mobiliâria estão contidos no
Código CiVil Brasileiro, que, como sabemos, data de
1916. Por ele todo bem móvel se aliena ou se transfere
pela simples tradição. Este principio tem sido estendido
a todos os tipos de veículos automotores.
Esse princípiO bãsico de alienação de bens móveis pela
tradição foi--mantido mesmo com a vigência da Lei dos
Regístros Públicos,- Lei n9 6.015, de 1973 c com vigência a partir de 1976. Mas, mesmo assim, para se dar eficácia erga omnes, exige a Lei o registro no Ofício de Títu~
los e DoCumentos.
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A constata~o te~_ sido no sentido de que os órgãos
estaduais de trânsito estão aparelhados Para tal mister,
sendo comum hoje inclusive o uso da computação eletrônica. Todas as atuais funções continuã.riam a ser desempenhadas, tais como vistorias, licenças para trafegar,
controle de multas etc. A estas apenas seriam acrescidas
aquelas próprias do controle do Registro de Propriedade
nos termos ora propostos.
Poder-se-á objetar que o sistema publicitário brasileiro estará comprometido pela fato de se delegar a um órgão do Poder Executivo a função que, de regra, deveria
ser do Poder Judiciário. Em nosso modo de entender improcede a objeção, por iSto que inexiste preceito 1egal no
sentido de que seja reservado ao Poder Judiciário a tarefa de outorgar a publicidade, vista ela como um sistema.
~ verdade que alguns institutos lhe são afetos, como é o
caso do Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Registro de Imóveis. Mas
não é menos verdade que o Registro do Comércio, por
exemplo, está a cargo das Juntas Comerciais, órgãos do
Poder Executivo. NeSte mesmo sentido são os Registras
de Navios, de Aeronaves, Direitos do Autor etc.
Pensamos que o importante é que haja prévia previsão
legal dispondo qual o órgão que outorgará a publicidade, em cuja forite a caril unidade possa confiar plenamente.
Cumpre esclarecer que a Proposição sob exame disci~
plina o balisamento central9e como se organizará oRegistro. Todo o detalhamento poderá e deverá ser objeto
de Regulamento advindo dÇJ Poder Executivo.

e

imprescindível frisar que o cerne da questão reside
no preceito que dispõe que a alienação de veículos automotores somente terá valor legal para as partes e para
terceiros, depois de feita a inscrição de ato no Registro
competente. Trata-se do ato constitutivo, em que a populaçãO fica alertada para as alienações irregulares que
campeam por aí afora, vez que, pelo sistema atual, o adquirente não se atualiza, e o alienante não noticia no Oficio de Títulos e Documentos. Os tribunais, por sua vez,
inobstante o Supremo Tribunal tenha firmado posição,
ept~n~~m válida e eficaz a alienação, desde que operada
a transação mediante recibo autenticado.

eunlpre lembrar que entre o Código Civil BrasiiCirO e
a Lei dos Registras Públicos medeia niais de meio sêculo.
Existe aqui uni enorme hiato que nem o povo, nem os
Tribunais têm conseguido superar.
Enquanto isso, ·normas de caráter administrativofiscal têm disciplinado a matéria, niailtendo atualizado o
sistema de cOntrole de veíCulos automotores, quer para
efeito de circulação, quer para efeito de tributação (Taxa
Rodoviária Única), quer ainda, para fins de penalização
aos infratores.

O novo disciplinamento ora proposto poria fim às
controvérsias e não haveria mais perplexidade na escolha
do rêu, no caso de dano praticado pelo veículo. A certeza
_jud<fica estaria presente. Aí reside a sfande vantagem de
se identificar desde logo o proprietário, sem as incertezas
hoje existentes.

Difícil de assimilar a existência de simples exigênciaS
de registrar o documento de alienação de veículo automotor em órgão extrajudicial, somente sendo admissível
e compreensível face à tendência popular em confiar nos
órgãos de trânsito, como Concentrador de quanto diga
respeito ao problema. Entretanto, sem embargo da fun~
cionalidade desses serviços de trânsito, faz-se indispensável a instituição do Registro Nacional de Propriedade
Automotora, com discipliriação própria e devidamente
especificado em seus aspectos garantidores da propriedade, embora funcionando junto aos DCpartamentos de
Trânsito.
Acreditamos que somente o fato de haver um regime
ju_rfdico-autdnomo de controle de todos os problemas ligad()_s ao setor, face ao verdadeiro_ oceano de vc;fculos
hoje e~jstentes, já seria um av8nço organiz8cional iltcontestâvel, capaz de justificar plenamente o P.rojeto sob
exame.
Escolheu-se o aproveitamento da máquina já existente
nos órgãos de trânsito para a efetivação do Registro de
Propriedade como forma de aproveitar-se a tendência
popular e, com isso evitando-se a criação de mais um órgão paralelo. Desta fonna, não haverá maiores gastos
nem será aumentada a burocratização.

Entendemos também extremamente válida a sistemática de se deferir um número ao veículO, quando da primitiva inscríção ·a título de identificação, persistindo esse
nú:mercrpor toda a existência. E mãis: uma folha corrida
acompanhará o mesmo velcuto, desde seu nascimento
até a sua completa inutilização. Isso possibilitará a que
um determinado adquirente venha a saber da vida pretêrita do mesmo, por onde passou, os ónus que portou
ou ainda porta, as locações, enfim, tudo quanto possa influir para a aferição de sua vida útil, ou gravames existentes, inclusive acidentes em que tenha se envolvido.
Pode atê mesmo parecer utopia. Entretanto, não temos dúvida de que o--desenvolvimento e o comércio intenso de veículos está a exigir medidas protetoras à comunidade. Por isso, pensamos que uma folha corrida do
veículo representa aspecto de relevante interesse para os
proprietários.

Pelo o Projeto, tanto o adquirente como o-alienante
terão legitimidade para a efetivação do Registro. Com
isso desonerar-se-á o antigo proprietário pelos danos que
o veículo venha a ocasionar a terceiros. A atual sistemática peca exatamente nesse particular.

Por tudo isso, nossa perspectiva é de que a Proposição
em exame possa despertar o Senado Federal e, posteriormente a Câmara dos Deputados para os graves proble-
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mas que envolvem a sistemãfica atual de controle de propriedade de veículos automotores.
Sida das ScSSôes, 4 de outubro de 1984. - Carlos
Cbiarelli.
(Às ComissõeS de ConStituição e-Justiça "e de Eco~
nomla.)

Introduz modificaçilo na Consolidaçio das Leis do
Trabalho

O_ Congresso Nacional <;iecret<;t:
Art. }'i' São introduzidas no art. 473 da Consolidação das Leis do Trªbal_b.o ªs __ ~eguintes modificações:.
''

-

Art. 2'~' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
ArT. 3'~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As alterações aui pleitadas, no dispositivo da Con-solidação que estabelece os casos e condições em que o empregado faltar ao serviço·, sem prejui~ó da remuneraçãO,
na verdade envolvem ampliações de direitos - que riluitas convenções coletiVas já vêm_ consagrado,·selll qualquer dano notável para a ativ"idade das empresas, constituiildo, outrossim, melhorias substanciais para a condição de vida do trabalhador.
~
.
__
A proposição ê,-de outra parte, essencialmente humaniz.:iâora.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1984_._- R9berto Saturnino

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' ~4~2,.
DE I• DE. MAIO DE 194.3
ConsoHda.çio dliS Leis do Trabalho

Art. 473.

·o

uná no"ã. redaçio aos ãrts. 1'~', l'l>, 3'~', 10, 11, 13,
15 e 19, da Lei 09 6.341, de 1S de julho de 1976, para
permitir a organlzaçio e o funcionamento do Movimento Feminino nos Partidos Políticos."
O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 Os arts. I'~', 2'~', 39, 10, 11, 13, 15 e 19, da Lei
n'~' 6.341, de 5 de julho de 1976, passam a vigorar com as
seguintes redações:

PROJETO DE LEI O!l SENADO N•. 196, DE 1984

,. "Art 473 -····-~···~--~·~········-~··-·····
I - atê três dias ótC:is COO.secutivos, em caso de
falecimento d_o cônjuge, descendente, ascendente,
próprio -ou do cônjuge, irmão ou pessoa que, declarada na CTPS, viva sob sua dependência econômi~
ca;
II- até uma semana, em virtude de casamento;
III - por dois dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;

PROJETO' DE LEI DO SENADO N' I97, DE 1984

em-pregado poderá deixir de compare-

cer ao serviço sem prejuiio 'do saláriÇ):
I - atê 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônj_uge, ascendente, descendente, irmão ou
pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social, viva sob sua dependêncja económica;
II- atê 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
III - por um dia, em caso de nascimento de filho, no
decQr~r da primeira semana;
IV- por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho
em caso de doaçilo voll.lotá_tia de sangue devidamente
comprovada;
V- at~ 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim
de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.
VI - no periodo de tempo em que tiver de cumprir as
exigências do Serviço Militar referidas na letra,, ••c.. do
art. 65 da Lei n'~ 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei de
Serviço Militar).

"Art. I'~' Os partidos políticos deverão organizar Movimentos Estudantií, Traballiista e Feminino, com direito a representação nos Diretórios Municipais, Regionais e Nacíonais comO órgãos de
_ação partidária.
Art. 2'~' Além de filiação partidária, será necessãrio para ingresso nos Movimentos Trabalhista e
Estudantil.
ArL 3'~' Caberá aos Movimentos Trabalhista,
Estu_dantil e Feminino, através da: ação partidária;
pugnar pela realização de seus ideais e objetivOs:
ArL 10. O mandato dos integfantes de órgãos
dos Movimentos Trabalhista. Estudantil e Feminino terá duração igual ao dos membros dos Dire- f6rios -PartidárioS.
Art. 11. As Comissões Executivas dos partidos
providenciarão o registro nos Tribunais RegionaiS,
das Diretorias MuniCipaiS e Regionais e, nO Tribunal Superior Eleitoral, das Diretorias Nacionais dos
Movimentos Trabalhista, Estudantil e Feminino.
Art. 13. Para indicação dos candidatos, os
Movimentos Trabalhista, Estudantil e Feminino
reunir-se-ã.o~ em assembléias gerais, observados os
requisitos do art. 34 da Lei n"' 5.682. de 21 de julho
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), atê tO
(dez) dias antes da correspondente Convenção partidária, podendo votar.
Art. 15. Os partidos político-s deverão promover a adaptação de quaisquer órgãos de atuação trabalhista, estudantil e feminino existetlieS ãS ·normas
~ ~ fixadas nesta Lei.
Art. 19. Os Diretórios Nacionais dos Partidos
Políticos designarão uma Comissão Provisória Trabalhista, uma Çomissão Provi&<>ria __Estudantil e
uma Comissão_ Prov_isória Feminina, ..cac;l.a . uma
composta de 9 (nove) membros, as quais terão, taffibém, a atribuição de constituir Comissões Provisórias Regionais incumbidas de organizar os respectivos movimentos n_os Estados e Territórios...
Art. 2'~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. j9 ReVOgam-se as disposiçõ-es Cm. contrário.
- _Justificação
A Lei o"rSâniCa -dos Pã.rtidàs-PoUticos,-que neCessita
urgentemente ser mudada, concedeu à mulher um espaço
bastante tfmido na estrutura dos Partidos~Po(itiCos. A
Lei n'~' 6.34 t, de 5 de jUlho de 1976, por exemplo, dispõe'
apeitaS SObre- a organização e o fUncionamento dos Movimentos Trabalhista c Estudantil, ficando o Movimento
FemininO de fora, totalmente ignorado, permanecendo
apCifà"s como um simples departamento sem qualquer es~
truturação definida. Todavia, õ qUC vcmoS-Iióje ~ que
grandes contingentes de mulheres jâ começam a se mobilizar para a polftica, participam ativ-ainente drur cantpanlias eleitorais, formam comitês e atuam ativamcnte dentro dos Partidos Políticos. sem contudo podere~ se orgariiZar de maneira foirnal, o que dificulta sobremaneira
o encamiõhamenta de suas rcívindicações.
_ üs preconceitos Cxist.Ciit~s CoOTra .mf:ilh~ _no seio_ de
.i:o-;!!a sociCdicÍe, aliados ãos 20-MOs áe Poder autoritáriO que lôii)C·diu· a paiticip"ãçàôdõ poVô'tia jrôfftica, Cn~
contr~ terreno R:rtil para barrar igua]mente a partici-

a
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pação feminina na: politica. Assim, ainda predomina fortemente na cabeça de muita gente. que política e: assunto
d~...homens" e que a cozinha ainda continua sendo o reino absoluto das mulheres. Segundo essas mentes conser- ·
vadoras, é justamente lá e lidando com outras tarefas domésticas~ que a mUlher deve resumir a sua vida e a sua
participação, deixando para os homens o tratamento das
coisas chamada!i....sérias".
Nas últimas eleições realizadas em 1982, o eleitorado
brasileiro apto para votar era de 58.616.588 eleitores, dos
quai.S,-24.615,166 eram mulheres, o que representava cerca de 42% do eleitorado total do País. Mesmo com esse
enorme poder de decisão política nas mãos que e: o voto,
as mulheres, em virtude das barreiras impostas; tiveram
resultados eleitorais modestos e bem poucas se candidataram ou conseguiram se eleger mesmo detendo 42% do
eleitorado brasileiro.
Agora, com as esperanças de implantação ·cta democracia em nosso País e com o alargamento da participação social na política, vemos que as mulheres partem
para conquistar também o seu espaço. Dessa maneira, já
constatamos a organização de um forte movimento feminino no seio" do PMDB, no PT, no PDT e até mesmo no
PDS.
Em razão desta vontade de participa·ção,já é chegada
a hora de remover as barreiras e os preconceitos impostos coõ.trà·a presença da mulher na política que são tão
claros na Lei que regula a organização e o funcionamento dos Partidos Políticos.
Foi justamente coni este espírito democrático e tambêm com respeito, que resolvi apresentar este projeto de
lei que· acaba de uma vez por todas com o lapsQ, ..proposital" da Lei n'~' 6.341, de 5 de julho de 1976, que regula a
organiZação e o funcionamento dos Movimentos Trabalhista e Estudantil e omite o Movimento Feminino.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1984. -. Henrique
Santillo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.341,
DE 5 OE JULHO DE !976
Dispõe sobre a organização e o funcionamento de
Mo\'imentos Trabalhista e Estudantil nos Partidos
Polítlc.O$, e dá outras providências.

O Presidente da

Repóblic~:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
.ianciono ·-a seguinte Le_i:
ArC I'~' Os Partidos Políticos· poderão organizar
MOvinle-nios Estudantil e Trabalhista, com direito a representação nos Diretórios M.unicipaiS, Regionais e NaclOriai( Como 'órgãos de ação partidária.
Art. 29 Além de filiação partidária, sCrâ necessáriO
para ingresso nos respectivos movimento~:
I - se trabalhador, a prova de sindicalização e de
gozo de seus direitos, ou, noS Municípios onde não haja
sindicato, a Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II -se estudante, a prova de matrícula em estabelecimento de e~:tsino ·de qualquer nível, autorizâdo pelo Governo.
Parágrafo úni~. Os estudantes somente poderão
participar do Movimento até a idade máxima de 27 (vinte e sete) anos.
Art. 3'~' Caberá. aos Movimentos Trabalhista e Estudantil, atravês da ação partidária, pugnar pela realização
de seus ideais e objetivos.
Parágrafo único. Os Movimentos elaborarão os seus
planos de ação politica c partidária, para aprovação do
Diretório Nacional dos respectivos Partidos, observan·
do, para todoS os fins~ as normas dos estatutos, progra·
mas e códigos de ~tica dos Partidos.
Art. 49 Os Movimentos nos Municípios Poderão ser
insialados-q\aando o PartidQ a que for filiado contar, entrC -seUS ·líliàdõ·s. co·m,"pelo menos, 25 (vinte e cinco)
membros nas COndições estabelecidas pelo art. 29
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Art. 5~ -Constituído o Movimento, os seus integrantes, até 20 (vinte) dias antçs da Convenção para eleição
do Diretório Municipal, reunir~se-ão em assembléia ge-ral para eleger, além da sua Díretoria:
a) dois representantes e um suplente para membros
do Diretório Municipal;
b) dois Delegados para representarem o órgão municipal junto ao Movimento Regional.
Art. 61' Os Delegados dos Movimentos Municipais
reunir-se-ão, em assembléia geral, até 20 (vinlC) dias antes da COI:ivenç"ão para escolha do Diretório Regional, e
eleger, além da Diretoria do Movimento Regiona.l:
a) doís representantes e um suplente para membros
do DirCtói'fo Regional;
b) dois Delegados e um suplente para representarem o
MovimentO Regional junto ao Movimento ]'JacionaL
Art. 7'~ Os Delegados dos Movimentos Regionais
reunir-se-ão em assembléia geral, 20 (viiitC) dias antes da
Conven-ç-ãO para escolha do Diretório Naci~nal, para
eleger a Diretoria do Movimento Nacional e indicar 2
(dois) representantes e um suplente para membros do
Diretório Nacional.
Art. 8'1 As Diretorías de ca.da MovimentO terão a seguinte composição (*):
I - Dil"etoria Municipal: 1 (um) Presidente, I (um)
Vice-Presidente, 1 (um} Secretário, l (um) Tesoureiro e 1
(um) Vogal (*);

II- Diretoria Regional: 1 (um) Presidente,· I (um)
Primeiro, l(um) Segundo e 1 (um) terceirO VicePresidentes, 1 (um) Secretário-Geral, 1 (Uni) Piímeiro e 1
(um) Segundo-Tesoureiros e 2 (dois) Vogais(*);
III- Diretoria Naciona_l: 1 (um) Presidente, I (um)
Primeiro=,- 1 (um) -Se&undo e I (um) Terceíro ViciePresidentes, I (um) Secretário-Geral, 1 (umfPrimeiro e t
(um) Segundo-Secretários, I (um)- Primeiro e 1 (um)
. Segun~o-~esoureiros e 4 (quatro) Vogais(*).
Art~ 9'~ Para 'todos os efeitos, os riireiórios e Comissões Executivas dos Partidos, em todõs os níveis,
constituir-se-ão, alêm dos Líderes e dos membros eleitos
conforme dispõe a legislação partidária, dos representantes dos_ Movimentos escolhidos na forma- desta Lei.
Parágrafo único. _ O"fepresentante e Suplente dos Movimentos junto às- Comissões ExecutivaS MunicipaiS, Regionais e Nacionais serão, respectiVamente; -0 Primeiro e
o segundo mais votados para membros do Diretório.
Art. lO. O mandato dos integrantes de órgãos dos
Movimentos Trabalhista e Estudantil terá duração igual
ao dos mem bras dos DiretórioS partidários. -

Art. 1 [. As Comissões Exe.cutivas dõs Paftidos providenciarão _o registro nos Tribunais Regionais, das Di,retorias Municipais e Regionais e, no Tribunal Superior
Eleitoral, das Diretorias Nacionais dos Movimentos
Trabalhista e Estudantil.
Art. 12.____Na formação das chapas partidâríaS para as
eleições proporCionais, fica assegurado a cada Movimento o direito de apresentar candidatos em número c.orrespondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) de lugares a
que os Partidos Políticos tenham direito. __
§ 1" Os indicados pelos Movimentos acrescentar-seão ao nómerO de candidatos aprovados pelas respectivas
co-nvenções partidárias.
§ 2'~ A lista de candidatos de cada Movimento deverã ser apiesei-ltada à Cdfuissã_o Executiva do reSpectivo
Partido até 5 (cinco) dias antes da Conyençã_o_ que a homologará.
_______ _
Art. 11._ Para indicação dos candidatos, os Movimentos Trabalhista e Esfudaõ.t,il reunir-se-ão, em assembléias gerais, observados os requisit~s do art. 34 da
Lei n'~ 5.685, de 21 de julho- de 1971 (Lei Orgânica dos
Partidos Políticos), ?té lO (dez) dias antes dil correspon" dente Convenção partidária, podendo votar:_
· a) para candidatos a Vereador, os membros da Diretoria do Movimento_ Municipal, os seus representantes
·do Diretórlo Municipal e os seus Delegados junto ao
Movimento Regional (art. 5'~, letras a e b);
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b) para candidatos a Deputado Estadual e Deputado
Federal, os membros da Diretoria do Movimento Regio·
nal, os Delegados dos Movimentos M~nicipais, os representantes do Movimento no Diret6rio Regional c os Delegados do Movimento Regional junto ao Movimento
NaciOnal (art. 6", letras a e b).
Art. 14. Q __candidato indicado por quaisquer dos
Movimentos, e eleito- para o exercício de mandato parlamentar, desligar-se-á após sua diplomação, de seu respectivo Movimento, afastando-se, inclusive, das funções
que porventura nele exerça.
Art. 15. Os Partidos Políticos deverão promover a
adaptação de quaisqUer órgãos de atuação trabalhista ou
estudantil existentes às normas fixadas nesta Lei.
Art. 16. Aplicar-se-ão aos casos não previstos nesta
L~i as legislações partidária e eleitoral.
Art. 17. Para a formação da primeira Diretoria,
bem como para a eleição dos Delegados às Convenções e
representantes nos Diretórios, os Movimentos deverão
realizar, sucessivamente, a:SSCmbléhis gCriiS ·naS Seções
Municipais, Regionais e Nacionais, devendo as primeiras serem efetivas dentro de 120 (ce-nto e vintefdias da vigência desta Lei.
Art. 18. E. vedada a Participação do mesmo eleitor
em mais de um Movimento.
Art. 19. Os Diretórios Nacionais dos Partidos Políticos designarão uma ComissãO' Provisória TrabalhiSta e
uma Comissão Provisóiía Estudantil, cada uma cOmposta de 9 (nove) membros, as quais terão, também, a atribuição de constituir Comissões Provisórias Regionais incumbidas de organizar os respectivOs Movimentos nos
Estados e TerritórioS.
Art. 20. O Tribunal Superior Eleitoral baixará instr.uções dentro de 3Q(trinta) dias, para a execução do dis~
posto nesta Lei.
Art. 21. Esta Lei entrará em 'vigor na_data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1976; l55tf da Independência e
88 da República ERNESTO GEISEL - Armando Falcão(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os projetas lidos serãO publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser 1ido pelo Sr.
1'~-Secretário.
__ É lido o seguinte

<

REQUERIMENTO N• 235, D"E 1984
Tenho sido designado pelo Seilhor Presidente da Repóblica para participar, como Observador Parlamentar,
da Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da AssembléiaGeral das Nações Unidas, solicito autorizaç-ão do Sena- do para aceitar a referida missão, nos termos d9~ arts. _
36, § 2'~, da CQnstituição e 44 do_ B.egimepto Interno ..
Sala das Sessões, 4 de outubro d~ 1_984.--:;- Aderbal Jurema
O SR. PRESIDENTE (Henrique Sanullo)- De_acordo com o art. 44, § 4'1 do Regimento Interno, o requeri~
mento lido será remetido à Comissãõ de Relações Exterióit!s, devendõ _ser submetido à deliberação do Plenáriõ
após a Ordem do Dia, em virtude do que se aCha previsto
no art. 388, item II, alínea b, da Lei Interna.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Saritillo)- Sobre a
mesã, requerimento que var ser lido pelo Sr. 1'~
Secretáriõ.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 236, DE 1984
Pelo falecimento do ex-Deputado José de Lima Fontes
Ro!lleio ~coriido dia 30 de setembro óltimo, requeiro,
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na forma regimental e de acordo com aS tradições da Casa, as seguintes homenagen~:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famnia e ao Estado
do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1_984.- Nelson Car·<
nelro.
O SR- PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em votação o requerimento.
O Sr. Nelson Carneiro ~Sr. Presidente, peço a pala- '
vra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR- NELSON CARNEffiO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Faleceu no último domingo, no Rio de Janeiro, o Ministro José de Lima Fontes Romero. Durante toda sua
vida foi um servidor da causa pública; filho do saudoso
Ministro Edgar Romero, de grande atividade na região
suburbana do Rio de Janeiro, José Romero apresenta
umª vida inteira dedicad_a _à causa pública. Foi Deputado Federal na ConstitUinte de 1946, tendo exercido por
duas vezes os mandatos de Deputado Federal e de Depu~
tado Estadual.
No Governo do Prefeito Negrão de Lima foi o Secretário de Estado da Agricultura, Indústria e Comêrcio,
quando conseguiu a aprovação do projeto de lei que determipoli.__ gratuidade do ensino de I'~ Grau no antigo
Distrito Federal e promoveu a reforma no interior da
Floresta da Tíjuca, inclusive no Açude da Solidão, cujo
nome foi dado por ele.
Por muitos anos exerceu o cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Éstado. Foi um dos Fundadores do
PDS e ultimamente integrava os quadros do PTB.
Começou sua carreira como médico de subúrbio e, devido a seu senso humanitário, foi obrigado, certa vez, a
pedir falência da famárcia de que era proprietário, porque distribuía a maioria dos rernêdios gratuitamente.Recorda O Globo no seu registro.- d-eixa ele viúva a Sr'
Janete Romero e duas filhas Claúdia e Fernanda. Ultimamente, na hora em que foi surpreendido por uma heri:tõrragía cerêbral, era o provedor da Santa Cisa de Misericórdia. Era, assim, um homem integrado na vida
política e social do Rio de Janeiro e devo aqui regísfrar, ~
em nome de quem vive no Estada do Rio de Janeiro eco-·'
nheceu José Romero, o imeilso -peSar que ficará cOnsignado nos Anais e será comuní_cado a sua família.
1
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

ª

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AproVado.
A- Mesa associa~se às homenagens e fará cumpi'ír-a-deliberação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se
A

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
}<?-Secretário.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 237, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regiin.ento Interno da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constantes
dos itens n'~s 6 e 7 sejam submetidas a_o Plenário em 1'1 e
2~ lugares, respectivamente.
-
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Sala das Sessões, 4 de outubro de 1984. -Roberto Sa-

tumlno.
O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo) -Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
181, de 1984, dos Senadores Nelson Carneiro e
Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art.
371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para
o Projeto de Lei do Senado nt? 139,de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o
Decreto-lei n'i' 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das
Sublegendas).
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requeirmento, o Projeto de Lei do Senado
n" 139, de 1984, será incluído cm Ordem do Dia, na
quarta Sessão Ordinária subsequente, nos termos do art.
nt? 380, inciso II, do Regimento Interno.

Em conseqUência, as demais matédiis -da Ordem do
Dia, todas em fase de 'flotação,-co-nstituída dos Projetas
de Lei da Câmara n•s 44/81, 53(77, 65(79, 14(84, 79(79;
Projeto de Lei do Senado n' 41/82, ficam_ com .a sua
apreciação- adiada para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo)- Vai-se
passar à apreciação dos- Requerimentos n~' 233, 234 e
235 f84 de auto da dos Senadores Albano Franco, Itamar
Franco e Aderbal Jurema, respectivamente, solicitando
autorização do Senado para participarem, como observadores parlamentares, da 39• Sessão da Assembléia Geral da ONU.
As mat~rias dependem, para sua apreciação, de pareceres da Comissão de Relações Exteriores.
Solicito ao nobre Senador Virgílio Távora os pareceres refereDtes aos requerimentos.

O SR .. VIRG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À RiVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo) -Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
18_8, de 1984, dos Senaâolis NeJSOn --CariteirO e
Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art.
371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para
o Projeto de Lei do Senado n9 140, de 1984, de auto-

ria do senador Nelson Carõ.eiro, que altera a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 253 e
· 254, todos da Lei n•4.737, de 15 de julho de 1965Código Eleitoral -,- revogando o Decreto-lei n'
1.538, de 14 de abril de 1977.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os pare·
ceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
apreciação.
Sendo evidente a falta de quormn no plenário, os re·
querimentos fical!l com_ a sua votação adiada.
O Sr. NelsoD Carneiro vra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a pala~

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo)- Item I:

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:
ESta anunciado em todos os jornais de hoje, que na
sessão desta noite, às 18 horas e 30 minutos, seria votado
o projeto de revisão da Lei Salaria.J.
Como V. Ex' anunciou a Ordem do Dia da sessão notorna, eu gostaria que V. Ex• esclarecesse à Casa se, nessa sessilo de hoje, será apreciado esse projeto.

Votação, em turno ítnico, do Projeto de Lei da
Câmara nv 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 FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e
355, de 1981, das Corilissõe~:
-

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Lamentavelmente isso não será possível por não ter ainda chegado ao Senado, proveniente da Câmara, o projeto referido por V. Ex• Tão logo isso ocorra, sem dúvida, esta
Presidência tomará aS devidas providências para que o
projeto seja imed~~tal!lente incluído em Ordem do Dia,
jã que é de interesse de toda a Nação brasileira.

sentados.. (Pausa.)

Aprovado.

Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado

serã"iri"Ciuído em Oráeni dO Dia da quarta sessão ordinãria SubseqUente, de acordo com o art.

n'~l40, de 1984,

380, inciSa·rr.· dO RegíriJ.Cnio- Intern-o:

-

de Legislaçio Social; e
de F"manças.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitãdo.
O Sr. GJI.stio Müller -Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo) - Serã
procedida a verificação solicitada pelo nobre Senador
Gastão MUller.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
fazendo acionar as campainhas para chamada dos Srs.
Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 24 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 34 minutos.)
O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo)- Estã rea·
berta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de Lei da Câmara n' 10/81, fica com a -sua
votação adiada por falta de quormn.

O SR. NELSON CARNEIRO Dia Jlioda_ de hoje?

Mas na Ordem do

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Não vai
ser possível, na Ordem do Dia da sessão extraordinária
de hoje, por não ter chegado a tempo ao Senado Federal,
o ptõjetõ proveniente da Câmara dos Deputados.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo)- Volta-se
à lista dos oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Fe~rei
ra.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por muitos dias estive angustiado, Sr. Presidente, entre o sentimento de Lealdade, o dever do amor à verdade
e a conveniência de deixa~;, ''assentar a poeira", ou melhor, aguardar que amainassem os ânimos mais que_ exaltados e sumamente apaixonados, para agora, com serenidade, se pudesse fazer uma avaliação equilibrada sobre
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oS-tristes e mais que deploráveis eventos que envolveram
deputados do PMDB, PDT e PT, no encerramento dos
mais· que tumuthiados trabalhos da CPI da Câmara,
sobre a Dívida &tema.
Lealdade, Sr. Presidente, a um amigo e companheiro,
o .ilustre _Minis_t~o _Antôn.io Delftm. Neuo, o qual, reconhecem at!: mesmo os nossos adversários, tem dado
como ninguém neste País - que: pouca gente está gostando de trabalhar - demonstrações do quanto pode e
vale o trabalho_ e a capacidade na superação das dificuldades, na superação da incompreensão, -na superação da
intolerância at!: mesmo dos correligionârios4o "malhado"
diuturnamente pelos... "apostadores" do insucesso do
Brasil,__ mesRJ.O a pretexto de pequenos e momentâneos
desacertos, nv;1_is das vezes, frutos das próprias contradi_ç.d_~ do País. Pior, muito pior, Sr. Presidente, não lhe
perdoam os muitos acertos.
E tanto é verdade que oa_ "apostadores" no nosso fracasso, como que aves agourentas, torcendo, fazendo
força e pregando a deseSperança alardearam o quanto
puderam que o Brasil não atingiria as metas económicas
estabelecidas para 1983, que não alcançaríamos jamais o
superávit comercial. Afinal, foram obrigado_s a dizer.
._"bem c;onseguiram", tiveram que admitir, ...mas queremos ver em 1984" ... ao mesmo tempo, por certo, imaginando que teríamos voltado aos tristes dias que antecederam o 31 de março de 1964, anunciavam, jâ ãqui das
tribunas do Senado e da Câmara e PeJOs jornais, a falência prévia do Brasil, pregando a moratória unilateral,
preconizando para nós a condição de caloteiro internacional.

CQID vistas à época em que o Brasil, devendo 3,8 bilhões de dólares, no final de 1963, e perdera, totalmente,
Sr. Pr_esidente, _a crepibilidade, isto é, tínhamos como tivemos, de fã:to; de comprar petróleo de intermediários,
dos especuladores que ainda sç, "arriscavam'' a negociar
com o Brasil, que se arriscavam a nos vender, sem pagamento antecipado, 20% mais cai-o do que o preço que
iríamos pagar 6 anos depois, mas com as vistas voltadas,
à época em qúe os navios da PETROBRAS, tal o noss-o
descrédito perante o mundo, navegavam disfarçados so-b
a bandeira da Libéria, naturalmente, para não serem
apresados e garantir o ressarcimento das dívidas não
cumpridas. O certo é que foi preciso a manifestação de
confiança no Brasil, a qual veio, exatamente, por parte
de _diversas autoridades estrangeiras, para que os pre-goeiros do desânimo se contingenciassem na pregação da
derrota do Brasil.
Na verdade, Sr. Presidente, a maioria dos nossos opo~
sitores, fazCm"~no, não porque não querem bem ao Bra~
sil, fazem--no -atê sem se aperceberem da gravidade e:
grandeza do desserviço, do mal que prestam ao Brasil
com tais atitudes, quando, na realidade, nós sabemos
que eles pretendem Q. "malhar", é diminuir, é apequenar
o trabalho dos nossos Ministros da área econômica, es·
pecíalmente o trabalho do Ministro Delfim Netto, o homem que trabalha, como eu disse, 15 a 18 horas por
dia,c:m favor do Brasil. E, por esta razão, sem dúvida,
exigindo sacrifícios de todos, é verdade, vai aos poucos
rec-olocançio, como timoneiro"mór da economia, o Brasil
no leito do desenvolvimento e do nosso progresso.
Pois bem, Sr. Presidente, eu falei da angústia, da impaciência que eu padeci, atê, na expectativa de aguardar
uma melhor oportunidade para uma cabal e definitiva
resp6sfa à. "nova" estratégica oposicionista, iniciada,
como aludido, ao encerramento da tristemente famosa
CPI da Dívida Externa, quando maliciosa e diabolicamente um grupo de Deputados, não a CPI, é bom que se
enfatize bem um grupo de Deputados pertencentes à
CPI, mas não a CPI sequer contando com parlamentares
do nosso Partido, procede à exumação do mais que pU·
trere.to cadáver do_ tal Relatório Saraiva e, para tanto, na
clandestinidade. como realmente o fizeram e como agem
os violadores de sepulturas.
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Contudo, Sr. Presidente, Cu registro, atê com uma cer-

ta felicidade, porque sou impaciente por natureza. Eu
tive paciência. Tive paciência de eSperai, QC-COinpuiSãr
os jornais de várias regiões brasileiras a fim de colher as

repercussões junto à opinião póblica quanto aos fatos
que envolvem, como um todo, a Instituição parlamentar,

alcançando-a em sua dignidade e no respeito que essa
mesma Instituição deve merecer de todos os concidadãos.
Da avaliação que obtive, Sr. Presidente, salvo melhor
juízo, foi conduzido à dolorosa conclusão de que os par-

lamentares oposicionistas, absolutamente, sem o
equilíbrio com que deve agir quem estâ investido da condição de membro de uma CPI, chegaram, deliberadamente, ao-crime contra a honra de pessoas, com o agravante, de envolverem no episódio criminoso a própria
honra do Congresso Nacional.
Não tenho dúvidas de que os atingidos, no caso o então Embaixador, o ilustre Mirüstro do Plan~amento, e
seus auxiliares à e:poca na Embaixada, atingidos cavi1osa
e covardemente em suas honras, cuidarão no que lhes diz
respeito, no âmbito próprio da Justiça Criminal, para a
punição dos culpados.
No entanto, o ato criminosO de levar ao descrédito a
Instituição maior e de maior força do Parlamento que é a
CPI atingindo, com um todo, a imagem, a honra e dignidade do Congresso Nacional, espero em Deus não falte à
Mesa da Câmafã a ispiração e o zêlo, para que se apure,
em toda a profundidade, os fatos e que, de maneira
exemplar, sejam punidos os culpados, como íinica forma
e meio para o restabelecimento do respeito que, a Câmara dos Deputados e o próprio Congresso Nacional, tiveram tão duramente abalados com o mais que infeliz episódio.
Vejamos,-Sr. Presidente, como chegou ao povo brasileiro, pelos jornais, por alguns que aqui trago, o procedimento dos de~atinado.s oposicionistas, Os quaiS, no afã
de atingir o Governo, O Executivo e particulalmente O
Ministro Delfim Netto, atingir aquele Ministro que eles
não ousam enfrentar na tribuna da Câmara e do Senado
quando convocado, mas que precisam atingi-lo. Dizem
os jornai~:
.. Insulto ao Congresso"~. "Assim se gasta o dinheiro
do povo·~~. "Confissão do Malogro".
Essas orações, Sr. Presidente, são as manchetes, quecapitanearam os editoriais. Mas há outra mais interessante, atê mais séria e mais grave, se D.ãõ fosse à. tristeza
de envolver a nossa Instituição feita pelo articulista, que
diz assim.~. "Novela Desmoralizada".
Com esses títulos ê que jOrnais do porte de um O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, Correio Braziliense e
Jornal de Brasília, e tantos outros ilustraram, ou capitanearam, ou fizeram a chamada, ou fizera.Il), '"nariz de ce-ra" como se diz- na linguagem corriqueira de redação.
Mas, o certo ê que os seus editores tinham esse chamamento, que comentaram nas suas páginas nobres, por~
que não podia ser diferente, envolvendo a instituição
maior do regime democrático que é o Congresso Nacio~
nal e não comportaria outro tratamento e outra colocação nas páginas- dos jornais. Esse comentário, nas pá~
ginas nobres, as pífias e fraudulentas conclusões desta
' mais que triStem-ente famosa CPI da Câmara dos Deputados, que, em algum dia jã distante, se instaurou sob a
êgide da instituição parlamentar para, em nome do povo, gastando dinheiro do povo, tentar esclarecer a opi•
nião póblica brasileira sobr~. '"as causas e conseqU~ncias
do endividamento externo" ocorrido, ou melhor, agravado, nos últimos (10) dez anos.
O teor desses editoriais- Sr. Presidente, Srs. Senadores, reflete a repulsa com que estes importantes e tradi·
clonais Órgãos da Imprensa brasileira receberam as
pífias e contraditórias conclusões daquela CPI. E mai$:
reflete a repulsa de honrados jornalistas contxa a utilização crimh10sa de uma instituição parlamentar para o
alcance de objetivos políticos subalternos. E mais ainda:
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reflete a condenação do ato criminoso arquitetadO por
Um pequeno grilpo de parlamentare_s do PMDB, PDT _e
PT, que etnprestou a sua cumplicidade ao crime de perjúrio cometido· no recinto da nobre instituição ·parlamentar, que é a CPI, e, em seguida, crime exibido perante os
olhos de toda a estarrecida opinião pública brasileira.
... "'Insulto ao Congresso"- diz o centenário e combati·
vo O Estado de S. Paulo, referindo-se ao relatóri-o divulgado ao final dos trabalhos da CPI, quando assina4t:
..A leitura do resumo do relatório apresentado à
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou
as causas e conseqUências do endividamento externo do Brasil suscita uma pergun~: pretendem os Senhores Congressistas instalar no País a demoCracia
direta, que atropelará o Congresso, considerando-o
incapaz de decidir pela Nação, ou querem chegar,
desde já, ao puedóa castrista, para não dizer ao terror Jacobino?"

E prossegue:
"Enquanto o Deputado elaborava esse relatório
condenando o Congresso Naciorial a ser o invólucro
das siglas, estávamos defendendo, diz ele, a devolução das prerrogativas da soberania ao órgãO que a
representa. Por isso, poderilos repudiar com vee-·
mência essa tentativa de converter o Poder Legislativo nüma convenção robespierrana, ou num estádio de futebol castrista, diz ele, em que os desafetos
dos siglários serão julgados e os_ problemas nacionais resolvidos no calor dos debates e sob silvos e
apupos das galerias."
E pi-ossegu~:
..0 Congresso Nacional deve ter presente quC,
longe de reforçar suas prerrogativas, o relatório ê o
Cavalo de Tróia dos que pretendem destruir o regime representativo. Se as siglas tiverem assento nessa
pret~ndida comissão partidária, melhor serâ fechar
o Congresso e entregar suas chaves, não ao ,general
comandante em serviço no dia, mas ao primeiro siglário que, em nOme~ "sociedade civil", tiver mais
ousadia e propuser claramente instaurar o regime
castrista no Brasil."
..Assim se gasta o dinheiro do povo" ê o título do editorial do Jornal de Brasília, cuja indignação transparece
no seguinte text9:
"Será que os legisladores não poderiam ter, ao
menos ocupado seu tempo, seu esforço e o dinheiro
dos contribuintes e apurado mesmo a quanto vai
nossa dívida- o que não seria dificil, dizele,já que
o próprio Governo tornou público esse valor e os
jornais estamparam ê à luz de uma realidade presente, sugerindo caminhos novos, ao invés de se ater a
propósitos iniciais, como quem se recusa a enxergai'
a luz do fundo do túnel? pergunta o articulista. O
povo agradeceria mais soluções novas, do que velhos chavões. Mas, os legisladores, pelo menos, podem dormir tranqUilo!): já têm trabalho garantido
para ma"is uns meses."
Depois, vem o outro.
"Confissão de Malogro" - com esse t1tulo o Jorpal
do Brasil, do Rio de Janeiro, comenta as disparatadas
conclusões levadas a público açodadamente, comprome~endo perante a opinião pública a imagem da instituição
parlamentar. Diz o Jornal do Brasil:
"Comissão Parlamentar de Inquérito, da Câmara dos Deputados, constituída sem objetivos muito
definidos, porquanto se tratava de investiga.f~ '"cau·
sa& e co_nseqUências do endividamento externo",
ressuscita de forma leviana a tese da moratória:. Ao
mesmo tempo, contudo, reconhece a sua falta de au~
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toridade e do próprio Congresso, - referindo-se às
conclusões da malfadada CPI - ao propor que o
mesmo assunto seja estudado por uma comissão integrada por todas as organizações de esquerda, que
se-arrogam o direito de falar em nome da sociedade
brasileira."
E prossegue o articulista:
"A proPosta final da CPI resume-se a pretender que se
constitua uma Comissão Interpartidária, enxertada de
diversas associações profissionais~ '"para realizar uma rigorosa investigação a respeito da dívida externa brasilei·
ra e definir como e quando pagá-la'".
Sr. Presidente, para realizar uma rigorosa investigação
a respeito da dívida externa brasileira e definir como e
ql:lando pagá-la" é uma transcrição do jornalista das lamentáveis conclusões da CPI.
E prossegue ele:
Suas inferências não têm portanto qualquer validade,
nem considera que o Parlamento para tanto disponha de
suficiente representatividade. ~ quanto basta para
aValiar-se o seu trabalho".
Realmente, Sr. Presidente, o que vi nos jornais concita
à convocação da Ordem dos Advogados do Brasil de
uma série de entidades de classe, parece que até a CNBB
ê chamada à colação e à colaboração, porque a CPI
confessou-se, realmente, incapaz de divulgar até o quanto que é do conhecimento do Brasil todo, a quantos anda
o nÔsSQ endividamento externo.
Enfoque inteligente e realista faz o editorialista do Jornal do Brasil, no campo do mencionado editorial, a·qual
poderia ter sido efetivamente o escopo das conclusões da
malfadada CPI. Diz ele:
..Além disto, o tema objet'o da investigação deveria ser
muito preCiso e, de fato configurar uma situação na qual
pudesse dar uma contribuição efetiva. A pergunta pela
causa dos empréstimos externos equivalia a pretender
examinar os prOfetas- que os justificaram, em muitos casos dispondo-se a questioriar equipescompeterites que os
aprovaram, incluisive de organizações como o Banco
Mundial. Ou então, dimensionar, de fonna irretorqufvel,
o impacto real do segundo choque do petróleo sobre as
previsões de amortização em que se calcaram no período
imediatamente anterior. Pois estes dois elementos ê que
compõem a dfvid~: empréstinios vinculados a projetas e
necessidades consideradas imprevisíveis de recursos adicionais pãra B.fendei]u-ros e amortizações, em vista da
elevação dos dispêndios com importação com petróleo.
"Como a CPI não dispõe de competência j:mi'ã análise
dessa magnitude, diz o articulista de quem divirjo, colocando o tema num nível de seriedade que estaria a exigir
-aí, sim. faltou competência- os parlamentares resolveram adotar este raciocínio simplist~: o País não pode
pagar a dívida, ra:zão pela qual, só resta questionar a sua
legitimidade. A premissa é falsa, a conclusão é inepta.
Hoje não há clima para se falar em moratória e só pessoas que não desejam merecer qualquer credibilidade insistem nCSta tecla desgastada."
O articulista, Sr. Presidente, fala que eles não tinham
competência. Eu não sei, mas parece que ele não quis dizer competência legal, mas, sim, competência intelectual.
Eles tinham competência, sim, Sr. Presidente. A Câmara dos Deputados tem gente da maior e da melhor
qualificação iiltelectual e profissional. O que lhes faltou,
pelo menos nesse grupo de Deputados qiJ.e fez esse arran·
jo e essa montagem, foi boa fé e isso, nós sabemos, ne-nhuma universidade pode dar a alguém, isso vem do
berço, isso é da formação. Faltava~lhes, sim, boa fé, tanto que essa tem sido a tese ou muitos oposicionistas, não
só na CPI, mas fora dela também, para levar o povão à
'aesobedi'ênciá civil, e eles alegam até, às vezes, na televisão, zombando da audiência que esta lhes propicia, que
ao povo não foi ouvido sobre esses grandes projetas farônicos, como se Tucuruí, como se Carajás, como se Itaipu, que agora está tendo que ser acionado às pressas
para atender à demanda que voltou a se verificar na Re--
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gião Sul e Sudeste, fossem obras suplérfluos, quando, na
realidade, estão cansados de saber que tais grandes pro~
jetos governamentais, dentre eles, admito, os faraóniCos
dentre eles aqueles que realmente poderiam esperar uma
melhor oportunidade, na verdade, Sr. Presidente, nós teremos que usá-los de qualquer maneira como pretexto

Pois bem, Sr. Piesidente, não poderíamos a _essa altura, com os índices de crescimento e de consumo verificados no Brasil, sujeitarmos-nos a esse tipo de negócio,
pois equeles que hoje, o que~ pior, vêm malhando o Governo sobre sua política ecônomica, agora, com esse malhar e com essa exploração da angústia e das dificuldades
do nosso povo, pretendem voltar ao poder. De certo,
para repetir aquilo que fizeram com o Brasil até nos
entregá-lo nas condições que o recebemos em março de
1964.
Mas, Sr. Presidente, como eu disse, não quero injuftar
a Oposição, imaginandO que estejam assim agindo por
falta de informação, por falta de conhecimento.
Não o fazendo, Sr. Presidente, sou levado para o outm extremo, poderia dizer que o fazem por má-fé, não
por esperteza política, porque, na realidade, se esses dividendos resultassem em proveito para a oposição, sem os
sêrios prejufzos que vêm, e-que vêm realmente causando
ao Brasil no exteior, em atê admitiria; admitiria, porque
faz parte do jogo político. Mas, lesar os legítimos interesses nacionais em beneficio de uma sigla partidária, Como
fizeram naquela CPI, e como muitos, lamentavelmente,
o fazem da tribuna e_atravês_d9s mei,_os ~e coJuuniç_ação,
ar, Sr. Presidente, realmente; não por í~so ih_es__co_n_ceder
o beneficio_ ~equer da_ dúvida, $e quer da ignorância.
Mas, Sr. Presidente, hâ pecados por partes do Governo e o maior deles, talvez, foi o de não querer implantar
no Brasil_ o racionamento, porque apelou para o patrotismo, falou~se_ em e_cono!Jlia ~e guerra, depois_chegou-se
a falar atê nas tai;t ..simonetas" -lembram V. Ex• e O
Plenário. A realidade é que, prevendo o noss_o baixo
nível, o nosso lamentável b~ixo nív~l de politização e de
educação, pensou-se que em se fazendo aqui Q racionamento iríamos favorecer o câmbio negro, e o. que é pior,
prejudicar também, muitas vezes, setores vitais da economisa.
Gostaria de chamar a atenção do Senado, para um
quadro que, realmente, me cusiou muito trabalho-sa~
bem os Srs. Senadores que_ versam na área, como é difícil
a feitura de tabulações c;statísticas nesse Brasil, tal ê a
dispersão, tal é mesmo a forma expositiva com que os
nossos anuários as publicam, e a cada ano e a cada vez
que as publicam dão nomeclatura, colocação e fór_mula
de paginação diferentes. Enfim, todos sabemos que não é
fácil compilar dados estatísticos.
Os que aqui apresento, revisão até para embasar alguma- outra informaçãO que algUm de meú{pafes Cstejam
precisando.-

para conseguir dólares para pagar petróleo, porque,
todo mundo sabe, qualquer homem de mediana instrução sabe, petróleo paga-se à vista. Então, esses projetas foram Q pretexto para nós conseguirmos os financiamentos para acudir as nossas necessidades de pagamento
de petróleo. Essa é a grande verdade e a Oposição- está
cansada de saber dela. Eu não inju_ri~.ria a Oposição em
imaginá-la tão incompetente ao ponto de não saber que
esses projetas estão sendo realizados com cruzeiros, com
cimento, com ferro, com mão-de-obra paga com cruzeiros. Logo, esses projeto~ só serviriam de las_tro_, deembasamento para conseguirmos dólares a longo prazo, já
que a nossa balança comercial não iria_nos propiciar ossessenta e tantos bilhões de dólares gastos a mais com
petróleo - e eu vou demonstrar_ i~so a V, Ex•, com dados e estatísticas do IBGE- no decênio dos d_ois picos
das grandes crises do petróleo, gastos a mais do que
aquilo que teríamos gasto normalmente, mantidos os
níveis de consumo do triênio anterior-à crise, e mantidos
os preços de dêcadas e décadas anteriores, porque o petróleo sempre manteve os seus preços mais ou menos
inalterá veis, em termo de dólares, e eu não injuriaria
Oposição pensando que eles não estejam cansados de saber disso.
Esses chamados projetas que são malhados aí diuturnamente, não se prestaram se não, repito, para a obtenção de dólares a longo prazo para pagar, de imediato,
o nosso cosumis_m_Q cle_sgraçado e desregrado de petróleo,
vez que quase quadruplicamos o consumo, Sr; Presidente. Vou mostrar as.:.Y. E~-Os;-fndices, os núroer'os exato~
do nosso consumo verificado no período.
Pois bem, mais do que isso, tivemos a multiplicação'
dos preços, examinando o assunto, pude constatar aquele fato doloroso, que em 1963, pagávamos pelo petróleo
3 dólares e 9 centavos a mais por tonelada importada do
que o preço que viríamos a pagar em 1970, 1972. Por
quê? Poque, naquela época, desmolizados, desacreditados, tínhamos que comprar petróleo dos atravessadores,
dos intermediários que s~ _arriscavam - arriscavam entre aspas, dizendo nós- a confiar no Brasil e nos v~nder
petróleo a prazo, já que o Brasil não tinha dinheiro para
pagar petróleo.
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Tenho aqui, por exemplo, a nossa produção nacional de
petróleo nos idos de 70, 71, 72, quanto a nossa importação por tonelada e os preços pagos ano a ano. Cheguei
à seguinte conclusão: produzimos, em metros cúbicos, de
70, 71, 72,--29.750:056; importamos no i:riênio71.470-.401
-aí eUjâ falo toneladas- o preço médio, Sr. Presidente, USS 13,97, vale dizer ÚS$ 3,09 maiS barãtõ dO que em
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83,71 e US$ 88,76, voltou ligeiramente para USS 87,52 e,
em 1979, vai USS 120,62. Vai a USS 200,60 e chega, em
1981, a USS 234,94 por tonelada importada.
Pois bem Sr, Presidente, nessa brincadeira o Brasil efe~
tivamente, despendeu entre 1973 e 1983, USS
65.844.120.000.
Anotei, aqui, um ligeiro e rãpido jogo aritmédico, Sr.
Presidente:
Considerando os preços e os mesmos níveis de importação do t_riênio 1970/1972, teríamos importado na década 1974/1983, 238.234.690 _toneladas, quando, na realidade, nós importamos 466.093.430 tOn. Isto significa
que, enquanto os países que nos emprestam dinheiro, in~
teligentemente, responsavelmente, foram andar de bicicleta, foram andar de charrete, foram andar de carona, o
brasileiro precisa andar nQ, ••meu carro," para ter status.
Então, enquanto em outros países, Sr. Presidente, diminuíram o seu consumo, nós quase que quadruplicamos o consumo, pois que de 18 milhões de m 1, em 1972,
chegamos a 68 milhões de m 1 de consumo, em 1983. Vale
dizer, quase que quatro vezes o consumo. Mas isso não
surpreende ninguéiii:- Um país que tinha em 1982,
27.410.000 domicilias, dos quais 7.500.000 mais ou menps na área rural,_ este país tinha 25.860.000 domicilias
equipados com fogão a gás. Significando o que, Sr. Pre-sidente? Que menos de 1.700.000 domicilias, no Brasil,
não usam fogão a gâs. Vale dizer, tendo set~ milhões e
tantos milhares de domicílios na área rural, mais de seis
milhões não podem queimar lenha, porque somos grãfinos, nós somos grandes, talvez os maiores exportadores
de petróleo do mundo, mas temos que importar petróleo, fabricar o gâs, porque até: nas nossas roças, onde
te~os lenha de graça o brasileiro precisa queimar petróleo. Eis aí, Sr .. Presidente, o nosso grau de educação,
eis ªí uma da~_mais graves e terríveis das nossas im1meras
contradições.
Mas, vejam bem V. Ex', nós teríamos importado, eu
rf:pítO, não quatrocentos; e sessenta e seis milhões de toneladas, mas duzentos__ e trinta e oito mílhões, mantivéssemos os índices de consumo que nós vínhamos~ observando, sem relavarmos os crescimentos de produção ha~
vidas na PETROBRÁS, sem relevarmos as substituições
vãrias em diversos setores e que houve no consumo de
petróleo, inclusive o mais notável que ê o PROÁLCOOL, deixássemos isso por conta do crescimento vegetativo e normal do Brasil, nós teríamos sim se tivêssemos
juíZO, se_tivéssemos _a experiência daqueles que nos emprestam dinheiro para enfrentar as nossas dificuldades,
nós teríamos importado - aqui estão os núineroS: - a
metade daquilo que efetivamente nós importamos.
- No âlcool_nós; consumimos, Sr. Presidente, porque o
consumo efetivamente, coiiSidera!ldo as substituições_ de
petróleo por outros energéticos, efetivamente quase qUe
tivemos quadruplicado o consumo nesse período.
Pois bem, tivéssemos feito aquela importação nos
níveis e aos preços referidos, o nosso dispêndio externo
sería de 3 bilhões, 758 milhões, 866 mil e 900 dólares. No
entanto, já citei para V. Ex•, o nosso dispêndio não foi de
três, e sim de 65_ bilhões, 844 milhões de dólares. Então,
no·-cast:çnós teriamos-eoonomizado--6-1-bith-õ-es--de-d6lares, só nesse item das noSsas importações, que ~ ·o petróleo. Isso sem falarmos nos; juroS, mais que desastra~
dos, que foram mais do que multiplicados, e que vieram
a agravar e a desequilibrar a nossa balança de pagamentos.

769.~(1~

2.961.893
3.100,08~

3,141,531
4.081,215
4.482.!5b5
' · 773.002
10.199.711
l1.3Jt.92~
10.457,38~

~
65.3(4.12)

63; USS 15,79 em 71 e USS 17,09 e, 72, significando, então, que a média do triêriio foi
15;77 ãiSpendendo,
no caso, o Brasil, no triênio USS: 1.127.661. E, respectivamente, em 1970, USS 281.256,000; em 19.71, US$
377.046,000 e, em 1972, UsS 469.359.000. Tomando
1973, quando o petróleo salta de USS 21, 16 a tonelã.da
para USS 79,80 e, para já em 1975/1976, subir para USS

uss
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Mas, se considerarmos o consumo, já que somos desregt~ldos: Já (rue temos de gastar petTOiéO -àté na~-fOça,
com os fogões, porque realmente o nosso consumo égrãfino, não se pode queimar lenha, que se tem de graça, temos que queimar gás metano, butano.
Então, vamos admitir esse desgraçado desse consumo.
Çonsiderando-se que esse. consumo foi efetuado - porqui realmente ele houve - mas mantidos; os preços,
já disse, que vinham sendo mantidOs nas décacomo
das anteriores, ou aquele preço verificado no triSnio que

eu-
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antecedeu à crise do petróleo, nós teríamos de.Spendidõ
menos 58 bilhões de dólares do que efetivamente despen-

'demos.
Sr. Presidente, se a CPI estivesse interessada, realmente preocupada em esclarecer, ou pelo menos em saber,
para si, para seu governo próprio, o montante, se hou-

vesse boa fé, ela teria apresentado, no seu relatório e
conclusões, os registras do Banco Central a respeito da
DíVida Externa, na forma que aqui está.
·
E, com a simples solicitação minha ao Banco Central,

a tal Diretoria da Área Externa, mais conhecida por
FIRCE, teria" me fornecido, até porque, a esta altura, já
consta de relatórios publicados.
Mas, temos aqu.i: endividamento externo do Brasil, tal
fac-simlle do documento oficial que me foi forn6Ciã0.
Endividamento externo do Brasil, dívida registrada no
Banco Central do Brasil (médio e longo prazos), distribuição por natureza do mutuário. Posição em 31-12-83.
b. evidente que essa dívida adoeceu. Hoje, ela estâ na
ordem de 91 bilhões de dólares e qualquer coisa. Mas,
naquela altura nós tínhamos: dívida do _Governo Federa_!: 9 bilhões, 14 milhões e 800 mil dólares; dos Estados e

Municípios: 3 bilhões, 213 milhões e 100 mil dólares; empresas estatais, aqui envolvendo os metfôs~ as empresas
públicas estaduais, muniCipais e fedéi-a1s: 46 bilhões, ·747
milhões e 200 mil dólares.
Quaitto a empresas privadas, sr. _Presiderite, é bom
que se chame a atenção. Nesse subtítulo estâ a quase totalidade da responsabilidade das filiais brasileiras das
multinacionais, que mailtêm filiais aqui no Brasil e atéjâ
tratei deste assunto, aqui, em outra oportunidade. Mas a
nossa legislação de remessa de lucros, que ainda data de
20 anos atrãs, fixou que a ri:messa de lucro que ultrapassar 12%, sobre o capital efetivamCri.te aplícado e registrado no Banco Central, s_ó poderia ser de 12%, e o·-quepassasse, disto, então, estaria sujeito_ aO chaiiiaàO Imposto
Suplementar de Renda, que vai até 60%.
Mas, ao mesmo tempo, na afã e na angústia de conseguir dólares, a partir de 1964, nós iseritamos, Via decreiOleí, aprovado pelo Congresso Nacional, cujo número
desse decreto-lei não me recordo, que insentava de Imposto de Renda todos os rendimentos auferiâos aqui no
Brasil pelo capital que viesse sob a forma de empréstimos. Então, inteligentemente, jâ que as taxas de juros
nós sabemos foram atê 22%, vale dizer, quase o dobre
daquilo que teria sido possível fazer de remessas, trans-fonnadas em capital de risco, os juros gerados dessecapital de risco então, isento de Imposto de Renda e sem limitação para a -rerilessa, ê óbvio e qualquer um de nós,
'aqui, faria tainbém essa opção, como fizeram as multinacionais .ao invés de trazer capital de risco passaram a trazer empréstimos, empréstimos qUe a5celidein a 22 ·bilhões, 344 milhões e cem mil dólares. E que, por uma me" dida legislativa inteligente consentânea com as novas
realidades do mundo, poderão esse quase um quarto da
nossa dívida externa ser convertida em capital de risco,
desde que se ofereça, aos investidores, as vantagens pelo
menos as que eles vêm obtendo, mantendo aqui este vultoso capital com o capital de empréstimo e não como capital de risco.
Pois bem, V. Ex.'s poderão verificar;
dOciliriento,
que em 31 de dezembro de 1983, as dívidas registradas
no Banco Central ascendiam a 81 bilhões, 319 milhões,
200 mil dólares.

pero-

Mas voltemos, Sr. Presidente, voltemos ~. "competência", entre aspas, da CP! da Dívida EX:tema,-vOltemos àquilo que um jornal, realmente muito inteligente, chamou de saraivada de inverdades".
Em declaração à Imprensa, o Ministro Delfun Netto,
em 13 de setembro de 1984, declarou o que se segue:

.. ..0 depoimento_ ..secreto" prestado pelo Sr. Raymundo Saraiva, a alguns membros escolhidos da
CPI da Dívida Externa, em Brasília, carece de integridade.

A ausência de integridade começa pela forma
como foi feito o tal. "depoimento": numa sessão
--clandestina, com uma gravação -secreta, e na presença exclusiva dos Deputados da Oposição. O objetivo de tanta clandestinidad-e é e_vident~:_ t!atava-se
de amontoar lama com a qual conspurcar a honra
alheia. Num ambiente de ta1 exclusividade, é- extremamente fâcil se produzir uma peça de acusação.
Não há um advogado de defesa presente, não se tolera a presença sequer dos demais companheiros da
CPI, que poderiam participar da inquirição, apon-__
tando, no ato, as insconsistências e contradições do
"depoente". Tal ambiente se mostrou extremamente propício para a montagem de uma farsa do quilate das- peças conspurcatórias elaboradas nos tribunais fascistas e nos seus irmãos siameses, os tribunais das naç~es totalitãrias de esquerda.'~
Esquerda aqui, em relação a nós, porque lâ a coisa seria diferente. Prossegue o Ministro:
.. "O depoimento carece de integridade pela própria falta de integridade do seu autor. Chamado a depof oficialmente na mesma CPI, meses atrás, sob juramento~ oCo- ronel Raymundo Saraiva se desdisse. Não teve a coragem moral de responder, sob juramento, às perguntas
que agora,~ "secretamente", acolhe e responde. Responde
mentindo, contradizendo-se a cada passo, confundindo
datas e números, pessoas e circunstâncias, mas sempre
amassando lama, porque juntar lama, sempre mais lama,
é a fonna que encontrou na vida para punir-se das frustrações que dominam a S!Ja personalidade doentia.
Prossegue o Ministr<;>:
A frustração é evidente ·a cada descuido do Coronel
Raymun_çio Saraiva. Dizi8 el~;_;-·•sou um homem pobre,
não podia ter apartamentos de luxo nem Mercedes-Benz
que os auxiliares do Embaixador mantinham em Paris".
FrustraÇão e mentira - diz o Ministro. O Que o Sr.
Raymundo Saraiva não pôde fazer foi contrabandear o
automóvel Mercedes-Benz que comprou na Alemanha e
que desejou trazer ilegalmente para o Brasil. Um auto~
móvel Mercedes-Benz do ano, novo em folha, que este.
"pobre" homem comprou e queria trazer na sua bagagem, contrariando decreto do Presidente da República,
que a isto o proibia. E foi impedido de fazê-lo, com iSso
aumentando a sua frustração.
As ffientiras de seu depoiineflto - prossegue o Ministro Não se evidenciam apenas nesses aspectos triviais. O
Coronel Raymundo Saraiva não lembra a data em que
diz ter estado com o diretor do Banco, Sr. Jacques de
Broissia. Mas c_onsegue lembrar-se palavra por palavra.
do diálogo que diz ter então travado, A data não importa, desde que o diálogo forjado contenha lama suficiente.
O Sr.J acq_ues de Broissia, em documento oficial enviado à CPI - tenho aqui uma cópia - pelo presidente do
mesmo banco francês, desmente ça_tegoricamente ter
mantido qualquer diâlogo a respeito com o Coronel
Raymundo Saraiva. Diz o Presidente do bane<;>: Jamais
testemunhou (o Sr. de Broissia) pessoalmerite qualquer
fato que o levasse a acreditar nesses rumores, e não sabe
Como ·ele em verdade poderia ter sido a origem de uma
revelação sobre o assunto".
O presidente do banco, por sua vez, atesta por escritq:
. uo Credit Comerciale de France não dispõe denenhurna
informação" de qualquer natureza... Minha resposta
sobre este particular é inteiramente negativa .. .''.
O Sr. Raymundo Saraiva insíste, pÕrêm, em te:r ouvi-·
do uma suja história da boca de quem nega tê-la dito. Insiste num. "depoimento secreto" porque, sob juramento,
fugiu às perguntas, Sr. Presidente, sob a alegação - e
esse depoimento me deixou muito-triste- de_ter verificado que um cidadão chegou a oficial si.apeii.õf-do nosso
- graças a Deus - extraordiriário Exército Ihasileii·o,
numa instituiçãO que-Prima pelO-patriOtismo, C: ele ale·
gou -eu vi nos An~s e V. Ex• por certo hão de fazê-lo
que deixou d~ fazer o depoiinerito, ·de dizei as' CoiSas quC
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disse agora, negou-se a dizer sob juramento, alegando
que nãó queria prejUdicar a firma em que trabalhava. •
Ora, essa firma e esse emprego de S. Ex• ê muito mais.
importante para ele, é muito mais patriótico livrar essa
empresa e essa firma de possíVeis e inimagináveis dificuJw
dades em decorrência de um dos seus funcionários, ao
fazer um depoimento sob juramento, pa Câmara dos Deputados, vir a sofrer reprimendas ou represálias do Governo. b- muito mais importante cuidar desse emprego
do Coronel do que defender os interesses legítimos e a
)10nra brasileira, sobre a qual S. Ex• não teve o menor
cuidado_ nem o menor escrúpulo em jogar lama.
Mas, prossegue o Ministro Delfllll Nett<;>:
Mesmo nQ, "depoimento secreto" não consegue dar
consistência a esta sujeira. Troca os números. Em dado
momento, diz que ouviu falar numa comissão de 6 milhões de dólares. Em outro momento se trai e fala em l
bilhão de dólares.
Toda a farsa é montada com base num único testemunhQ: o do Sr. Jacques de Broissia. Não obstante, o Sr. de
Broissia desmente textualmente que tenha dado tal testemunho.
O Sr. Saraiva diz ter ouvido no famosQ. "diálogou com
o Sr. de Broissia qu~ "a comissão pedida para a Hidrelétrica de Tucuruí for conSiderada excessiva ..._e o negócio
foi fechado com outros bancos... "
Ora, isso ê uma mentira, uma mentira deslavada e o
Ministro afirma aqu_i:
m dos bancos fmanciadores de Tucuruí foi exata·
mente o Banco que o Sr. Saraiva diz que o Sr. Broissia
disSe qu~ ...foi afastado do negócio".
Que~; dizer, o Banco de Crêdito Comercial da França
particlpou do financiamento de Tucuruí. Ora, Se ele foi
afastado, como é que ele participou?
O Sr. Saraiva afirma que consegUe entender correta·
m~nte a !_íngua francesa. Mas. em outro trecho, confunde
CSP coit). "Suretê". O seu conhecimedto da Hngua fran·
cesa deve ser excelente, pois quando encomendou o carro Mercedes-Benz do ano, para trazer para o Brasil, o
que não conseguiu, confundiu os sistemas de refrigeração e pediu um automóvel com aquecimento.
O C_ororiel Raymundo Saraiva acusa seus dois companheiros_ de tra_ba]ho na Embaixada, os adidos naval e da
aeronáutica, de covardia, por não terem aceito seu convite para a misteriosa reunião de dois diplomatas com
um banqueiro francas; banqueiro, não, bancário.
Mas aqui no Brasil, desde que fale enrolado, desde que
seja estrangeiro, dá..se a promoção ao indivíduo. Esse indivíduo nunca doi diretor coisa nenhuma, nunca foi vicepresidente coisa nenhuma, ele é um funcionário do banco. Mas aqui já o chamam até de banqueiro, ele passou a
dono de banco.
O Sr. Saraiva não percebeu, naturalmente, que os seus
dois colegas não são idiotas, não são imbecis.
Ele retornou ao Brasil com as mesmas frustrações com ,
que_ chegou a Paris, diz o Ministro Delfim Netto. Uma
delas seria não falar bem o francês, a outra, de não trazer
um automóvel Mercedes-Benz que comprou na Alema·.
nha. h ep.graçado, mas há um episódio nesse depoimento
do ex-Coronel Saraiva, em que ele fala que vendeu o au.
tomóvel, mas faz urna confusãç.: não lembra por quanto
vendeu e a quem vendeu o automável. E: uma memória
um pouco confusa. Isso, aliás, os jornais estampara,.
Mas, prosegue o Ministr<;>:
Frustração por não ver reconhecida a credibilidade de
que se julg-ava portador e não granjear o respeito de seus
pare, ·~que é o caso dos dois adidos militares, de modo
particular." Tornou-se o traficante preferido de alguns
conspiradores de_direita a serviço das esquerdas e o alvo
de su_as frustrações, como não poderia deixar de ser, teria
qúe-Ser o seu chefe imediato, o então Embaixador Antó_nio Delfim Netto .
A revelação de que o Coronel Saraiva se desdisse, pelo
que foi publicado especialmente nas Folhas, realmente
não pode surpreender ningu~.
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No seu depoimento-oficial na CPI da Câmara dos Deputados, o Coronel Saraiva havia desdito o que disse quC
havia dito a respeitO do Ministro Delfim Netto. Disse
que sabia até o Iiúmero de uma conta azul numerada, na
Sufça;
Agora, num depoimento clandestino a alguns
membros da mesma CPI, com a presença exclusiva de
Deputados coincidentemente todos da OpoSíÇãO, "prote-

gido certamente mãs -obVíarilente pela cumPlicidade ambiente, dizem-e que estão os fatos está a publicação nos
jornais que o Coronel Saraiva se desdisse novarriC:nt~:
isto ê, o Coronel Saraiva teria-desdito tudo o que desdissera na CPI oficialmente. Ou -seja, voltou a dizer o que
antes negara que tivesse dito.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Senador
Benedito Ferreira, o tempo de V, Ex~ já excedeu em cinco minutos.

O SR. BENEDITO-FERREIRA- Sr. Presi"dente, V.
Ex~ realmente tem razão em me advertir. Tem razão,
mas tal ê' a gravidade do assunto, que eu pediria a V, Ex•
que fosse complacente me permitisse, concluir.
Sr. Presidente, comO não temos aqui DeputadOs a
OposiÇãii, colocaria com V. ExtS- esta minha- preocupação: já que falava tão mal o francês, porque diz que
ouviu de um francês palavras que se lembrou e memorizou, para dizer com tantos detalhes na CPI, é bem provável que tenha usado um intêrprete, e essa lembrança
da compra de um automóvel com aquecimento para trazer para o Brasil que é um país tropical, realmente indica
que S. S• não dominava bem o idioma francês e os seus
companheiros de Embaixada e o próprio Miriistró aqUfO
afirma- que S. S• falava Muito mal francês,
Por que não ter trazido o nome desse intérprete que
. ouviu, que permitiu-que·s. s~ ouvisse essas afirmações
. tão graves que fõ-ram, na realidade, cabalmente desmentidas pelo documento que encaminho à Taquigrafia, que
aqui está, Sr. Presidente, datado de 29 de fevereiro de
1984. Endereçado ao nobre Deputado Ricardo Fiuza,
membro da tal malfadada CPI, o ilustre representante de
Pernambuco recebeu esta carta vazada nos seguinteS termos, traduzida; naturalmente, por tradutor juramentado, porque constante dos Anais da CPI:
Senhor Deputado:
Recebi a sua carta de 20 de fevereiro de 1984,
pedindo-me para dar-lhe, na sua qualidade de
Membro da ComisSão Padameiltar- de Inquêrito
sobre a divida externa brasileira, as informações-que
eu pudesse eventualmente possuir sobre os artigos
da imprensa relativos a comentários- atribuídos, hã
alguns anos, a ilosso colaborado I-, -logo colaborador de uma empresa não pode ser um diretor ou um
vice-presidente, seda um dirigente- Sr, J. de BrOissia, a respeítO:-ae-um certq, .. Relatório Saraiva".
O senhor me pergunta, antes de tudo, se o Crédit
Comm~ercial" de France tem conhecimento deste assunto: Minha resposta, sobre esse particular é inteiramente negativa: o Sr. de Broissia foi envolvido a
título pessoal nesse assunto, sobre o qual o Crédit
Commerciai de France não dispõe de nenhuma informação de qualquer natureza.
Quantoao Sr. de Broissia, o qual, no momento,
ocupa uma, ...função em Londres, perguntei-lhe o
que pensava dos artigos aparecidos na imprensa, hâ
.alguns mese.<>, relativos ao assunto. Ele respondeume que, na realidade, ocorria-lhe de encontrar, com
freqUência, brasileiros em 1975-76, e recorda de ter
ouvido nos meios brasileiros, em Paris, comentários
desairosos que, sem dúvida, foram captadOs e reproduzidos_ no Relatório.
Mas o Sr. de Broissia afirma quejiimais- festemunhou pessoalmente qualquer fato que o levasse a
acreditar nesses rumores e não sabe como-ele poderia ter sido, em verdade, a origem de uma revelação
sobre o assunto. Ele acha que seu nome foi usado,
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mas semprejtilgou preferível não alimentar uma polêmica desse tipo e abster-se de qllãlquer comen~
tário, a respeito do qual lhe era impossível saber de
que maneira ele poderia ser utilizado ou deformado.
Acho útil dar-lhe esses esclareciritentos, que são
reservados ao uso da Comissão da qual o senhor ê
Membro e peço-lhe aceitar, Sr. Deputado, os protestos de minha distinta consideração. - (a) R.
Prain
Sr. Presidente, tenho ouvido aqueles que lidam com as
letras jurídicas, e tenho lido que nunca seria póssivel
conceber, pudesse constituir prova em juízo a seiffavor
declarações de quem as faz.
O que verificamos, nessa coisa que jâ ouVi chamar de
saraivada de mentiras, - honestamente estou convencido que não passam de um amontoado de mentiras, atê
Põrque -envolveu o Ministro Defflm Netto. ria contratação do projeto da hidre)étrica de Água Vermelha, e eu
aludo a esse fato aqui, sefiã atê pitoresCo, porque- essa
contratação fOi feita em ·n, êpoca em que S. Ex• era Ministro da Fazenda aqui no Brasil e ele não podia exercer,
_ao mesmo tempo, os dois cargos, o de Ministro da Fazenda e Embaixador do Brasil em Paris, e S._ Ex• ªleg~.
nos seus depoimentoS, que naquela época como-Embai~
xador em Paris capitaneando outros funcionáriOS; pela
ação ou_ pela omissão, participado.
Mas, Sr: Presidente, há um detalhe, há um -dado- e
eu deploro a ausência aqui no plenário, do nobre Senador Fábio Lucena, porque tenho manifestado ínlstentemente o apreço e a admiração que voto a S. Ex.~, gostaria
que aqüi presente S. Ex~ pudesse- o Senador que é tão
assíduo ao plenário e aqui estava, lanieritãVelniente dC:ve
ter saído para alguma comissão - , já que não -me foi
possível fazer algumas colocações antes do discurso de S.
Ex~. naquele dia, pude- fazer-lhe um apÚte, que foi mais
um apelo para que S. Ex• refletisse e amadurecesse melhor, pela leitura daquela coisa doida que ele vinha proferindo da tribuna. Mas, a verdade, ê que pude constatar, em que pese o meu apelo, S. Ex~ ilão refluiu, e tãoin·teligenie, tão dotado, por essa razão sabendo que_ mais
será exigido daqueles que mais receberam, logo a suaresponsábilida:de ê maior, porque um homem bem dotado,
Um homem culto e, no entanto, S. Ex• lamentavelmente,
cometeu diversos pecados.
Além dos terríveis males causados à honra de homens
públicos da melhor qualificação, atíngif- durainente--a
credibilidade do instituto da CPI, que, nós sabemos, é. a
n-ossa grande arma, nós que somos um poder desarmado, ating"indo a própria honra e conceito da Câmara dos
Deputados como de resto atingindo_ o CongresSo Nacional, como um todo, o malfadado e mais que injuriOso
"Relatório Saraiva", levianamente acolhido pela clandestinidade dos citados parlamentares oposicionistaS,
depois de conseguir a publicação, nos níveis que alcançou, já comentados pelos mais respeitáveis órgãos da
nossa Imprensa, volta ao Senado, para, através da palavra do nobre Senador Fábio Lucena, nos causar mais
embaraços e, porque não dizer, também, constratigimentos.
Embaraços porque esse. "arranjo", ess~ "saraivada de
mentiras", como bem o defmiu um dosnossosjornais,Já
custou muito caro ao contribuinte de impostos que ·nos
paga, ao homem que paga impostos, para que sejamos
pagos pelo Tesouro Nacional, e que custeia, através dos
impostos, todos os gastos da Câma:ra, e, lógicamente, do
Senado, mas custeia o funcionamento e os gastos de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, custeiã. aS- publicações de todos os atos, como também impediu-nos,
com o tempo que se tem dispensado ao deplorável caso,
de cuidarmos de outros assuntoS pendentes e que real~
-merite possam: -interessar aos pagadores de impostos.
Esse relatóriO volta ao Senado, causando-nos constrangimentos, porque a sua publicação conseguiu - e
aqui eu repito ·- induzir a uma inteligência brilhante,
privilegiada, como é o caso do Senador Fábio Lucena,
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por certo num dia em que S. Ex~ efetivamente não estava
feliz, corri ·palavras t3.mbêm impiedosas a esposar as irresponsáveis acusações, através da tribuna do Senado,
levando-o- a- Pecar contra a verdade dos fatos e, o que é
- pior~ pecar contra a sua própria -inteligência.
Lembram-se os que estavam aqui presentes que pecou
o nobre Senador Fábio Lucena, no seu pronunciamento
do dia 13, quando, desta tribuna, utilizando-se de depoi·
menta prestado por um indivíduo que, pelas suas própi'ías conhad~õ-es, pela sua própria confusão, realmente
carec_e de integridade, feito numa circunstância das mais
terríveis, das mais duvidosas, numa sessão clandestina e
na presença exclusi~a de quem comunga, ou pelo menos
comungou, com as suas mentiras, levando à Nação_ fatos
mentirosos, com o intuito apenas de tentar lançar lama
na honra de pessoas honestas e capazes e que tantos serviços têm prestadQ ao Brasil.
E, o-que é pior; Sr. Ex~ fez como suas as mentiras do
indivíduo Raimundo Saraiva, que, contradizendo-se a
cada passo, encontrou a sua forma para fugir de suas
frustrações que dominam a sua personalidade- pareceme - doentia. S. Ex•, o Senador Fábio Lucena, formalizou o seu Hbelo acusatóiio baseado no ranc_or e no ódio de um indivíduo que se negou a prestar seu depoimento, eu repito, quando convocado e sob juramento não o fez, preferindO a -clãrideStinidade, pois atê. os mentirosos e covardes temem o castigo do Criador, quando mentem sob o
sagrado juramento. Deve ser o caso de alguma seqaela,
algum resquício da formação religiosa, que ainda influi
no comportamento do Sr. Saraiva.
S. Ex~. o Senador Fábio Lucena, capciosamente não
levou em consideração, e V. Ex~. lendo a publicação no
Diário do Congresso, vão ver- o depoimento do único-acusado e citado nominalmente pelo Coronel Saraiva,
que foi o Sr. Villar de Queiroz, o qual, no seu depoimento, demonstrou, com fatos, o absurdo das acusações, especialmente quando comprovou que o empréstimo se
deu três anos antes do Ministro Delfim Netto assumir a
nossa Embaixada em Paris. Aqui, no caso, eu me refiro
ao emprêstimo que foi inquinado de objeto de propina
da Hidrelêtrica_Ãgua Vermelha.
Mas, o que ê pior, S. Ex• ofendeu a honra e a integridade moral do então Presidente Geisel, que hoje já é atê obj_eto de elogios de muitos oposicionistas e, talvez, inclusive, daqueles que foram cassados por ele, porque agora
parece que ele está favorecendo o candidato da Oposição. Então; nesse vale-tudo pare_ce que o SenadOr Fábio Lucena não ajudou .bem os engajados na campanha
do ex~enador e Governador Tancredo Neves. Ele agrediu duramente o Gen. Geisel, dizendo que ele tinha conhecimento da denúncia, e, o que é mais grave, afirmou
que coonestou_ çom aqueles terríveis episódios pela omissão. E por ar vai o Senador Fábio Lucena.
Eu não tinha o_Senador Fábio Lucena como rancoroso, mas, quem sabe, todos nós temos virtudes e defeitos,
e, quem sabe, por alguma causa, ou movido por algum
rancor ele_ desprezou uma prova cabal e irretorqufvel,
que ê essa carta que eu acabei de ler aqui, a carta do Presidente do Banco de Crédito Comercial da França que
põe por terra as _?cusações mentirosas e_ improcedentes,
prestãdã.S ao sabor das frustrações do Sr. Raymundo Saraiva.

Sr. Presidente, eu queria pedir a V. Ex• caos meus pares, desculpas por ter-me alongado tanto, mas, como eu
disse inicialmente, eu estava angustiado, Sr. Presidente,
para fazer este meu depoimento, por uma questão de
lealdade a um amigo e até mesmo por amor e respeito à
verdade. Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)

DOCUMENTO_A QUE SE REFERE O SR. BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO:
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Por muitos dias, estive angustiado, Sr. Presidente, entre o sentimento de lealdade, o dever do amor à verdade
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e a conveniência de deixa~ ..assentar a poeira", ou aguar~
dar que amainassem os ânimos mais qUe -exaltados

e

apaixonados, para com serenidade, se pudesse fazer uma
avaliação_ equilibrada sobre os tristes e deploráveis eventos que envolveram deputados do PMDB, PDT e PT, no

encerramento dos mais que tumultuados trabalhos da
CPI da Câmara, sobre a Dívida Externa.
Lealdade, a um amigo e companheiro, Ministro Antonio Delfim Netto, o qual tem dado, como ninguém neste
País, demonstrações do quanto pode e vale o trabalho e
a capacidade, na superação das dificuldades, da incom-

preensão, e da intolerância, até mesmo de correligio"malhado" diuturnamente no~ "apostadores" do
insucesso do Brasil, mesmo a pretexto de pequenos e monário~

mentâneos desacertos, mais das vezes, frutos das pró~
prias contradições do Pafs, e o que é pior, Sr. Presidente,
não lhe perdoam os muitos acertos.
E tanto é verdade que, Oa "apostadores" no nosso fra~
casso, como aves agourentas, e torcendo, fazendo força e
pregando a desesperança, alardearam o quanto puderam
que não atingiríamos as metas ecoitômicas, que em 1983
não teríamos o Süperávit anunciado .. ,, "bem conseguiram", tiveram que admitir, ... "'inas· queremos ver em
1984" .. , ao mesmo tempo, por certo, ímaginando que
teríamos voltado aos tristes dias que antecederam o 31
.de Março de 1964, anunciavam a falência prévia doBrasil, pregando a Moratória Unilateral, preconizando para
·nós a condição de caloteiros.
Com vi~tas.à êpoca em que o-Brasil, d~vendo 3,8 bi-

lhões de dólares, final de 1963, e p-erdera a credibilidade,
isto é, tinha que comprar Petróleo de intennediários, dos
especuladores que sç, ..arriscavam" a nos vender sem pagamento antecipado, 20% mais caro do que o preço que
írfamos pagar até 6 anos depois, época em que os navios
da PETROBRÁS, tal o nosso descrêdito perante o mundo, disfarçados sob a bandeira da Libéria~ O certo é que,
, foi preciSo ã manifestação da confiança -no Brasil, por
parte de várias autoridades estrangeiras para que os pregoeiros do desânimo se contigenciassem na pregaçãO da
· derrota do B~asil.
Na verdade, Sr. Presidente, a maioria dos nossos opositores fazem~no, sem se aperceberem da gravidade e
grandeza do desserviço que prestam ao Brasil com tais
atitudes, quando sabemos que pretendem, em re-alidade,
~ .. "malhar" os Ministros da área econômica, especialmente o Ministro Delfim Netto, o homem que trabalha,
15 à 18 horas por dia, em favor do Brasil e por esta razão, corn sacrifidõs --de todos, é verdade, vai recolocando, como timoneiro-mór da economica, o Brasil no leito
do desenvolvimento e do progresso.
Pois bem, Sr, Presidente, falei da angllstia, da impaciência que padeci, na expectativa de aguardlir a melhor
oportunidade para uma cabal e definitiva resposta à
. "nova" estratégia oposiCionista, iniciaáa, como aludido
no encerramento da C.P .I. da Dívida Externa; quando,
maliciosamente e diabolicamente, um grupo de Deputados, não a C.P.I., sequer contando com um parlamentar
do nosso partido, exumam o mais que putrefato cadáver
do tal Relatório Saraiva, e, para tanto, na clãndestinidade, como realmente agem os violado_res de sepulturas.
Contudo, tive paciência, Sr. Presidente, de compuíSar
os jornais de várias regiões brasileiras, a fim de colher as
repercussões junto à opii1.iã9 pública quanto a fatos que
·envolvem, como um todo, a instituiÇão parlamentar,
alcançando-a em sua dignidade e no respeito que essa
mesma instituição deve merecer de todos os concida~
dãos.
Da avaliação que obtive, Sr. Presidente, salvo melhor
juízo, fuí conduzido a dolorOsa conclusão de _que os parlamentares oposicionistas, absolutamente sem equilíbrio
com que deve agir quem está investido da condição de
'Membro de uma C.P.I, chegaram, deliberadamente, ao
crime contra a honra de pessoas, com o agravante de envolverem no epísódio criminoso a prõpria honia do
Congresso Nacional.

Não tenho dúvidas de que os atingidos, no caso o entãO Embaixador,- o ilUstre Ministro do PlanejãrTietitO,
seus auxiliares à êpoca na Embaixada, atingi_áõS cavilOsa
e covardemente nas suas honras, cuidarão no que lhes
diz respeito, no âmbito próprio da Justiça Criminal, para
a punição dos culpados.
No entanto, o ato crimirios_o de levar ao descrédito a
Instituição maiOr e de maíor foiÇa do Parlameilti:i, que é-a C.P.I., atingindo como um todo a -imagem, a honra e a
dignidade do Congresso Nacional, nãO há de prosperãr,
pois espero em Deus não falte a Mesa da Câmara_ a inspiração e o zelo para que se apure, em toda a profundidade, os fatos e que, de maneira exemplar,_ sejam punidos
os culpados, como úniça foriJ.Ia e meio para o restabele. cimento do respeito que a Câmara dos DePutados e o
próprio Congiesso Nãcional tiveram tão duramente abalados com o mais que Infeliz episódio.
Vejamos, Sr. Presidente, como chegou ao povo brasileiro, pelos jornais, o procedimento dos desatinados
oposicionistas, os quais, no 3f'ã de atin8íf O Gov-erno, o
Executivo e particulannefiie o Ministro Delfim Netto,
- não ousam enfrentá~to na Tribuna quando convocado.
-.. '!Insulto ao Coilgresso~' ~."AsSim se g_asta o dinheiro
do povo"---:-, "Confissão do Malogro"-.. "Novela Desmoralizada"- com estes títulos é que os jornais do por~
te de um Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, Correio
Braziliense e Jornal de Brasília, ilustraram os seus editoriais que comentaram, nas_ suas pâ&iitas-nObres, as pífias
e fraudulentas conclusões desta mais que ·tristemente- famosa C.P.I, da Câmara dos Deputados, que em algum
dia jâ distante se instaurou so& a -êgide da instituiçãO parlamentar para, em nome do povo, gastando dinheiro do
povo, tentar esclarecer a opinião pública brasileira sobre
..as causas e conseqüências do endividamento externo"
ocorrido, ou melhor, agravado, nos últimos (10) dez
anos.
O- teor desses editoriais - Sr, Presidente - reflete a
repulsa com que es-tes importantes e tradicionais orgãos
de imprensa brasileira receberam as pífias- e· COntraditórias conclusões daquela C.P]. E mai~: reflete a repUlsa
de honrados jornalistas contra a utilização criminosa de
uma instituição parlamentar para o alcance de objetivos
políticos subalternos. E mais ainda: reflete a condenação
do ato criminoso arquitetado por um pequeno- grupo de
parlamentares do PMDB, PDT e PT, que emprestou a
sua cumplicidade ao crime de perjúrio cometido no recinto da nobre instituição parlamentar e em seguida crime exibido perante os olhos de toda a estarrecida opinião pública brasileira,

-e

,. "Insulto ao-c-o-ngresso"- diz o centenário e combativo Estado de S. Paulo, referindo-se ao relatório divulgado ao final dos trabalhos da CPI, quando assinala:
~ ..A leitura do resumo do relatório apresentado à
Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou causas e conseqUências -do endividamento externo do Brasil,
suscita uma pergunta: - Pretendem os senhores congressistas instalar no País a Democracia direta, que atropelará o Congresso, considerando-o incapaz de decidir
pela Nação, ou querem chegar, desde já, ao- paredón castrista, para n_ão dizer ao terror Jacobino?"
.. "Enquanto o Deputado elaborava esse relatório, condenand_o o Congresso Nacional a ser o-invólucro das siglas, estávamos defendendo a devolução das prerrogativas aa soberania ao órgão que a representa, Por isso, podemos repudiar com veemência essa tentativa de converter O Poder LegislatiVo numa convenção Robespierrana,
ou num estádio de futebol castrista em que os desafetos
dos siglários serão julgados e os problemas nacionais resolvidos no calor dos debates e sob s.ilvos e apupos das
galerias".

.. "O Congresso Nacional deve ter Presente que, longe
de reforçar suas prerrogativas, o relatório é o cavalo de
Tróia dos que pretendem 'destruir o regime repfesCntciiivo. Se as Siglas tiverem assento nessa Pretendida cómissão partidária, melhor será fechar o Congresso e entre-
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gar suas chaves, não ao general comandante cm serviço
no dia;-mas--ó primeirO siglãrio que, em nOme da_ "sociedade civil", tiver mãis ousadia e propuser claramente
i~t.~.~.rar o. regim~ c~strista no Brasil".
. "Assim se gasta o dinheiro do povo" ê o título do editorial do Jornal de Brasília, cuja indignação transparece
no_ seguinte texto:
,, ...Será que os legisladores não poderiam ter, ao menos,
ocupado- seu tempo, seu esforço e d dinheiro dos contri~
buintes e apurado mesmo a quanto vai nossa divida- o
que não _seria dificil, já que o próprio governo tornou
público esse valor e os jornais estamparam à luz de uma
realidade presente sugerinclo caminhos novos, ao invés
-de se ater a propósitos iniCiais, co-mo quem se recusa a
enxergar a luz do fundo dO túnel? O povo agradeceria
mais soluções novas, do que Velhos chavões. Mas os legisladores, pelo menos, podem dormir tranqUilos: já têm
trabalho garantido para mais uns meses".
.. "Confissão de Malogro" - com esse titulo o Jornal
do Brasil, do Rio de Janeiro, comenta as disparadas,
conclusões levadas a público açodadamente, comprometendo perante a opinião pública a imagem da instituição
parlamentar. Diz o Jorilal do Brasil:
"Comissão Parlamentar de Inquérito, da Câmara dos
Deputados, constituída sem objetivos muito definidos
porquanto se tratava de investigar...causas e conseqaências do endividamento externo", ressuscita de forma leviana a tese da moratória. Ao mesmo tempo, contudo,
reconhece a sua falta de autoridade e do próprio con~
gresso, ao propor que o mesmo assunto seja estudado
por um-a comissão integrada por todas as organizações
de esquerda, que se arrogam o direito de falar em nome
da sociedade brasileira"~
, ..A proposta final da CPI resume-se a pretender que se
constitua uma Comissão Interpartidária, enxertada de
diversas associações profissionais., "para realizar uma rigorosa investigação~ a reSpeito da dívida externa brasileira e definir como e quando pagã-la". Suas infer!ncias
não têm portanto qualquer validade nem considera que
o Parlamento para tanto disponha de suficiente repre-sentatividade. t=: quanto basta para avaliar-se o seu trabalho",
Enfoque inteligente e realista faz o editorialista do
Jornal do Brasil, no campo do mencionado editorial, o
qual poderia ter sido efetivamente o escopo das conclu-'
sões da malfadada CPI, diz o articulist~:
,...Além disto, o tema objeto da in vestigaçãci deve-ria ser
_ muito preciso e configurar de fato uma situação na qual'
pudesse dar uma contribuição efetiva. A pergunta pela
causa dos empréstimos externos equivalia a pretender1
examinar os projetas que os justificaram, em muitos ca-,
sos dispondo-se a questionar equipes competentes que os
aprovaram inclusive de organizações como o Banco'
Mundial. Ou então, dimensionar de forma irretorquível
o impacto real do segundo cheque do Petróleo sobre as
previsões de amortização em que se calcaram, no período imediatamente anteríor. Pois estes dois elementos !
que compõem a dívida: emprêstimos vinculados a proje~
tos e necessidades consideradas imprevisíveis de recursos
adicion_aiS para atender Juros e Amortizações, em vista!
da elevação dos dispêndios- com importaçãO- coni Pe·
tróleo.
Como a CPI não dispunha de competência para análise dessa magnitude, colocando o tema no nível de seriedade que estaria a exigir, resolveram os parlamentares
adotar este raciocínio simplista: o País não pode pagar a
díVida, razão pela qual só resta questionar a sua legitimidade, A Premissa é falsa e a conclusão inaptã.
Hoje não há mais clim·a para fala·r-se de moratória e só
pessoas que não desejam merecer qualquer credibilidade
insistiu nessa tecla deSgastada... "Q articuliSta fala que ·
..Não-tinham competência". Tinham sim, faltava-lhes.
boa fé tanto e que, esta tem sido a tese de muitos oposi-
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cos, etc., etc." ..

anos; vísto que os p..-ojetos estão sendo implantados, na

E ao GOvernO Que não qtiís o fa.Cioriame'nto como so.:
lução, e petróleo paga-se à vista, não restou outro caminho.

Quando estão cansados de saber gue, na realidade, os
tais grandes projetas governametitais seriviriam de lastro

sua quase totalidade, com cruzeiros, com mão-d~>obra,
feiTo~ ciffiCnia· e OUtios comJ)õriC:ÍlteS- aqui prodUzidos.

Problema com o Petróleo.

o-q, ..prCiexto" par:l ObtençãO dOS emprêitiffioS-dos dóla~
res para pagar o Petróleo importado nos últimos lO

cionistas para levar Q. i•povão"- a desobidiência civil," o
povo não foi ouvido sobre os grandes projetas faraôniw

(Produção em M3

- Import.

ANO

VejamOs o ·Quadro demonstrativo sobre o nosso

Quadro

PRODUcXo NACIONAL DE PETR0LEO BRUTO

em Ton. Preço em US$/TON,
PRODUC, NAC; EM M3

IMPOR'r

- o~SpêndiOS
TON,

nQ

lO

anuaiS Em US' e/Petróleo rmportado

CUSTO US$ /TON.

1970

9,68S,641

20.133.973

13,97

1971

10.114.294

23.871•.709

15,.79

377,046

1972

9, 950,110

27,464,725

17,09

469,359
1,127,661

15,77

375.887

~

281,256

SOMA- Tr}.ênio 70/72

29,750,056

71,470.407

MI!DIA- Triênio 70/72

9,916.853

23.823,469

1973

9,876,303

36,368,673

21,16

1974

10,294,782

37,114,407

79,80

769,409
2,961,893

1975
1976

9.978,880
9:·702,341

39,139,011
45,893,482

79,21
83,71

3,100,084
3,841,531

1977

9, 330,727

45,978,907

88,76

4,081,215

1978

9;304',.786
9,660·, 773.

51.218,678

87,52

56.149,550
50,933.030

120,62
200,60

4,482,585
6, 773,002
10,199,711

48,266,407

234,94

11,339,922

15;080,000

46,902,690

222,96

10,457.386

l~

§ZJ. :;!41

44,497,268

193,42

125, 848.133

466.093,430

1979
1980

10ó'563:ooo
12,385,000

1981
1982
1983
SOMA- 1,974/1,983

-

~~

DISPON.ANUAL IMP.US$/T

8,606,791
65,844,120

. Considerando os pr~y.os e os mesmos níveis de importaçao do triénio 1.970/1... 972,

teríamos impor.-~ado na Década 1. 974/1.983, 238.234.-690 "Toneladas e um dispendido
de US$ 3. 756 .. 866.900 (Tres ·bilhõê"S, seteCeri."tOs ·e cincoênta ~oito= milh~es,. oito=centos e s~ssenta e seis mil e novacentos.d0lãres), ou seja, tér!amos eConomiz;
do US$ 62.085.253.~1..00.. (Sesse.nta e "doi"s bi.;t.hõês, oitenta e cinco m.ilhÕe~, ·duzen:
tos e cincoenta e. tres m.il e cem DÓlares). Considerando-se no entanto,o consumo
havidq':'nos preços que vinham sendo mantidos nas décadas anteriores por Ton. de Pe
trõleo ou mesmo do tri~io 70-/72 teriamos diSpendido a mênos 58 Bilhões, 493 mi:
lhÕes e 730 mil dólares do que efetivamente gastamos.
Houvesse boa-fé, teria a CPI apresentado no seu relatório e conclusões ós registros do Banco Centrai a respeito da Divida Externa na forma que a:qur estã.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA DA ÁREA EXTERNA
FI RCE
Endividamento Externo do Brasil
Dívida registrada no Banco Central do Brasil (Médio
e longo prazos) Distribuição por natureza do mutuãrio. - _
Posiâ.o em 31-12-83
Tipo de Mutuário

Uss inllhõell"
Valor

GoVerno Federal
9.014,8
Estados e Municípios
3.213,1
Empresas Estatais
46.747,2
Empresas Privadas (Das Matrizes p/as Filiais
Brasil)
22.344,1
Total
8!.3!9,2
Observações.
- Dados se referem às operações de médio e longo
prazos registradas no Banco Central:
-O valor relativo às empresas estatais inclui a diyida
de empresas controladas por estados e Municípios;-·-As operações tipo Res. 63 estão classificadas segundo a natureza do banco repassador (não do benefi-

ciãrio final dos recursos) pois o registro no Banco
Central é feito em nome da instituição financeira;
-No montante da dívida empresas privadas estão incluídos US$ 1.316,7 milhões de débitos garantidos
--por instituiçõeS públicas e c.omo tal considerados
como dívida pública.
Mas voltemos, Sr. Presidente, a "competência" da
CPI da DíVída Externa, ou esta "Saraivada" de inverdades.
Em declaração à imprensa, o Ministro Delfim Netto,
em 13..:9-84, afirma:

DECLARAÇÃO DO MINISTRO
DELFIM NETTO
!3-set-84
no--depoimento ''se-creto" prestado pelo Sr. R:iymUitdo.Saraiva a alguns membros escolhidos da CPI da Dívida Externa em Brasília carece de integridade.
A ausência: deIntegridade começa pela forma como fõi
feito o.~'~depOim.ento": nurita sessão clandestina, com
uma gravação secreta, e na presença exclusiva dos deputados da OpoSição. O objetivo de .tanta clandestinidade é
evidente: tr~tavaMse de amontoar lama com a qual conspurcar a honra alheia. Num ambiente de tal exclusivída..:
de, é extremamente_ fâcil se produzir uma peça de acusação. Não hã um advogado de defesa presente, não se
tolera a presença sequer dos demais companheiros da

CPI,· que pod~_~iaffi p~rticipar da inquirição, apontando,
no ato, as inconsistências e contradições do "depoente"
sob medida. Tal ambiente se mostrou extremamente
propfcio para a montagem de uma farsa do quilate das
peças conspurcatórias elaboradas nos tribunais fascistas '
e nos seus irmãos siameses, os tribunais das nações totalitárias de esquerda.
O depoimento carece de integfidade pela própria falta
de integridade_ do seu autor. Chamado a depor oficial~
mente na mesma· CPI; rrieses atrãs, sob juramento, oCo~ I
ronel Raymundo Saraiva se desdisse. Não teve a coraM
gem moral de responder, sob juramento, às perguntas·
que agora, ...secretamente", acolhe e responde. Responde
- mentindo, contradizendo-se a -cada passo, confundindÕ
datas e números, pessoas e circunstâncias, mas seinpre
amassando lama, porque juntar lama, sempre mais lama
é a fOrma que encOntrou na vida para punir:.Se das frusM
trações qUe -domin3m a sua personalidade doentia,
A f.rustação é evidente a cada descuido do Coronel Sa-raiva: "Sou um homem pobre, não podia ter apartamentos de luxO nem Mercedes Beriz ·que os auxiliares do Embaixador mantinham em Paris" - diz o Coronel.
Frustração e mentira. O que o Sr. Raymundo Saraiva
não pôde fazer foi contrabandear o automóvel Mercedes
Benz qUe Coffi-prou ria Alerilanhi qUe desejou trazer-iteM
galmente para o Brasil. Um automóvel Mercedes Benz
do ano, novo em folha que este pobre homem comprou a
queria trazer na sua bagagem, contrariando decreto do

e
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Presidente da República, que a isto o proibia. E foi impedido de fazê-lo, com isso aumentando a sua frustração.
As mentiras de seu depoimento não evidenciam apenas nesses aspectos triviais: O Coronel Raymundo Saraiva não lembra a data em que diz ter estado com o diretor
do Banco·, Sr. Jacques de Broissia. Mas consegue
lembrar-s_e palavra por palavra, do diálogo que diz ter
então travado. A data não importa, desde que o diálogo
forjado contenha lama suJiciente...
O Sr. Jacques de Broissia, em documento oficial envíadQ à CPI pelo presidente do mesmo banco francês, desmente categoricamente ter mantido qualciuer diálogo a
respeito com o Coronei__Raym_undo Sar_ai_y_a.~ "Jamais_testemunhou (o Sr. de Broissia) pessoalmente qualquer fato
que o levasse a acreditar nesses rumores e não sabe como
ele em verdade poderia ter sido a origem de uma reve-.
Jação sobre o assunto".
O presidente do banco, por sua vez, atesta, por escrito:
"O Credit Comercial de France não dispõe de nenh!Jma
informação de qualquer natureza... Minha resposta
sobre este particular é inteirãmente negativa ... ".
_
O Sr. Raymundo Saraiva insiste, porém, em ter ouvido uma suja história; de boca de quem nega tê-to dito.
Insiste num .. depoiniento seCreto, pofque, sob juramento, fugiu às perguntas~
Mesmo nQ, "depoimento secreto" não consegue dar
consistência ã-CSta ·sujeira. Troca os m.1meros. Em dado
momento, diz que ouviU-falar numa comissão de 6 milhões de dólares. Em outro momento se trai e fala em 1
bilhão de dólares.
Toda a farsa é montada com base num únii::o testeinu~ ·
nho: o do Sr. Jacques de Broissia. Não obstante, o Sr. de
Broissia dC.smeiite, textualmente, que tenha dado tal tes-temunho.
O Sr. Saraiva diz ter ouvido o_famO.S,Q. udiâlogo" com
o Sr. de Broissia qut:. "a comissão pedida para a Hidrelêtrica de Tucuruí foi consid_erada excessiva ... e Q negócio
foi fechado com outros bancos ... "- Mentir~: um dos ban·
cos financiadores de Tucuruí foi exatamente o Banco
que o Sr. SaraiVa diz que o Sr. de Broissia disse qu~ "foi
afastad_o do _negócio".
O Sr. Saraiva afirma que consegue entender corretamente a língua francesa. Mas, em outro trecho, confunde
CSP com. "Suretê". O-seU-cOnhecimento da língua francesa deve ser excelente, pois quando encomendou o carro Mercedez Benz, do ano, para trazer para o Brasil,
confundiu os sistemas de refrigeração e pediu um automóvel com aquecimento.
O Có_roiiel R_ayrilundo Saraiva acusa_s_eq_s_d_o_i_s_corilp<i~
nheiros de trabalho na Embaixada, os adidos naval e da
aer_onáutica., de covardia, por não terem aceitO seu con~
vite para a misteriosa reunião de dois diplomatas com
um banqueiro francês. O Sr. Saraiva não percebeu que
os dois não sã.o imbecis.
O Sr. saraiva retornou ao-B"rasil com as mesmas frustrações com que chegou a Paris. Não falar bem o francês, não poder trazer o automóvel Mercedes Benz que
comprou na Alemanha, não ver reconhecida a credibilidade de que se julgava portador e não granjef,'I.C: o respeito
de seus pares. Tornou-se o traficante prereridO iie alguns
conspiradores de direita, a serviço- das_- -esquerdas. -E o
alvo de suas frustrações- como não podia deixar de ser
- teria que ser o seu chefe imediato. O então Embaixador Antonio Delfim Netto.
A. "revelação" de que o Coronel Saraiva Se desdisse,
não pode surpreender a ninguéril.
No seu depoimento oficial na CPI da Câmara, o Coronel Saraiva já havia desditO O que disseram que ele havia
dito a respeito do Ministro Delt'lm.
Agora, num depoimento clandestino a alguns
membros da mesma CPI, com a presença exclusiva de
Deputados da Oposição, protegido cC:rtãmente pela
cumplicidade ambiente, dizem que o Coronel Sáraiv3. se
desdisse novamentç:: isto ~. o Coronef Saraiva teria des-
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dito tudo o que desdissera na CPI oficialmente. Ou seja,
voltou a dizer o que antes negara que tivesse dito.
É, no mínimo, incompetente esta nova montagem, que
apenas repete a velha e desmoralizada montagem de uma
conspiração da extrema direita a- serviço da esquerda.
t uma montagem incompetente porque, após 12 meses de existência da CPI, precisam realizar uma reunião
clandestina para tentar amontoar alguma lama que lhes
Sirva de alimento para o sujO jogO político a que se dedicam.
t uma montagem desmoralizada porque já os autores
originaiS forãm Chamados_ à Justiça para que expliquem
a calúnia: um dos caluniadores foge da Justiça hã seis
anos, após ter afirmado de público quti.. "tinha em seu
poder o número da conta e o nome do banco suíço onde
estão depositados seis milhões de dólares em favor do Sr.
Delfim Netto". Depois dessa afirmação, o caluniador tinha a obrigação moral de comparecer à Justiça e confirmar a acusação, ou retratar-se. Não fez nem uma coisa
nem outra. Porque a tanto os seus padrões imorais não o
obdgam.
E uma montagem incompetente porque nem mesmo
- prestaram atenção à cronologia dos fatos quando arquitetaram a suja empreitada. A "comissão" _em dólares que
dizem ter sido depositado no tal .... "banco sufço",
atribuem-na a um financiamento realizadi:i pãra a construção da Hidrelêtrica de Água Vermelha. Pois bem, as
negociações para o financiatrierito a Hidrelétrica de Água Vermelha foram conclufdas em 1973. O perfodo em
que o Ministro I;>elfim Netto serviu como Embaixador
âo Brasil em Paris teve início em 1975 e foi concluído em
1978.
Quanto ao. "diálogo" apresentado pelo Coronel Saraiva a alguns membros da CPI, não há dúvida de que se
trata de uma suja montagem. A própria. "testemunha"
invocada pelo Coronel Saraiva- o Sr. Jacques de Broissia -já o desmentiu defffiitivarnente e por escrito.
Tal documento, que reproduzimos abaixo, fOi trazido
a público em plenário da mesma CPI, no dia 9 de maio
de 1984, o_nde foUido. e passou a fazer parte integrante
dos trabalhos da Comissão. E é neste documento que o
Sr. de Broissia afirm_a_ que seu ilome foi usado indevidamente para divulgar boatos e que. "jamais testemunhou
pessoalmente qualquer fato que o levasse a acreditar nesses rumores".

o- documento em referência é uma carta do Presidente
do Credit Comercial de France enviada ao Deputado Ricardo Fiuza, membro da CPI, e tem o seguinte teor, conforme a traduçã.o juramentada do original, também in·
corporado à CPI:
Paris, 29 de fevereiro de 1984
103, Champs-Etysées, 89
CRED!T COMMERC!AL DE FRANCE
Sr. Ricardo Fiuza
Deputado Federal
PDS do Estado_ de Pernambuco
Brasília
Le Directeur General
Senhor Deputado:
Recebi a sua carta de 20 de fevereiro de 1984, pedindome para dar-lhe, na sua qualidade de Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito .sobre a dívida externa brasileira, as informações que eu- pudesse eventualrriente
possuir sobre os artigos da imprensa relativos a comentários atribuídos, hã alguns anos, a nosso colaborador,
Sr. J. de Broissia, a rf:speito de um certo... Relatório saraiva".
O Senhoi _me pergunta, antes de tudO, se o Crédit
CammerCiii de Friilce iem co_nhecimento--deste assunto.
Minha resposta, sobre esse particular é iilteiramenk nc>.
gativ~: ·o Sr. de Broissia foi envolvido a título pessoal
nesse assunto, sobre_ o qual o Crédit Commercial de
France não dispõe de nenhuma informação de qualquer
natureia.
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Quanto ao Sr. de Broissia, o qual, no momento, ocupa
uma função em Londres, pergunteiMlhe o que pensava
dos artigos apai-ecidos na imprensa, há alguns meses, relativos ao assunto. Ele respondeu-me que, na realidade,
ncorria-lhe de encontrar, com freqUência, brasileiros em
1975-76, e recorda de ter ouvido nos meios brasileiros em
Paris comentários desairosos que, sem dúvida, foram
captados_ e reproduzidos no Relatório.
Mas ·a-Sr. de Broissia afirma que jamais testemunhou
pessoalmente qualquer fato que o levasse a acreditar nesses
rumore·s e não sabe como ele poderia ter sido, em verdade, a origem de uma revelação sobre o assunto. Ele acba
que seu nome foi usado, mas sempre julgou preferível não
alimentar uma polêmica desse tipo e abster-se de qual·
quer cometário, a respeito do qual lhe era impossível sa~
ber de que maneira ele poderia ser utilizado ou deforma~
do;
Acho útil dar-lhe esses esclarecimentos, que são reservados ao uso da Comissão da qual o senhor é Membro e
peço-lhe aceitar, Sr. Deputado, os protestos de minha
distinta consideração. -(a) R. Prain.
Além dos terríveis males causados a honra de homens
públicos da melhor qualificação, atingiu duramente a
credibilidade do instituto da CPI, da próPria honra e
conceito da Câmara dos Deputados, como de resto atingindo o Congresso Nacional, como um todo, o malfada~
do e mais que injuriosq, "Relatório Saraiva", levianamente_ acolhido_ pela clandestinidade dos citados parlamentares oposicionistas, depois de conseguir a publicação, jâ comentad_a, pelos mais respeitáveis órgãos da
nossa Imprensa, volta ao Senado para, através da palavra do nobre Senador Fábio Lucena, nos causar mais
embaraços e constrangimentos.
Embaraços porque esse...arranjo", ess~ ..Saraivada de
Mentiras", como bem o definiu um dos nossos jornais, já
custou muito caro ao contribuinte de impostos que nos
paga, e que custeia todos os gastos da Câmara e do Senado, com as CPis, com as publicações de todos os atas,
como também impediu-nos, com o tempo que se tem dispensado ao cas_o, de cuidarmos_ de outros assuntos pendentes e que realmente possam interessar aos pagadores
de impostos.
ConstrangimentoS, porque o tal ...relatório", ou melhor a sua publicação, conseguiu- induzir uma inteligência brilhante, como é o caso do Senador Fábio Lucena,
por Certo, em um dia em que Sua Excelência, efetivamente, não estava feliz, com palavras também impiedosas a
esposar as irresponsáveis acusações atravês da Tribuna
do Senado, levando-o a pecar contra a vontade dos fatos
e cOntra a sua-própria inteligên_cia.
Pecou o nobre Senador Fábio Lucena, no seu pronun·
ciamento do último dia 13, quando, desta tribuna,
utilizando~se de depoimento prestado por um individuO
que carece de integridade, feito numa sessão clandestina
na presença exclusiva de quem comunga com suas menti~
ras, levou a Nação fatos mentirosos, com Q intuito apenas de tentar lançar lama na honra de pessoas honestas e
capazes.
Sua Excelência fez como suas as mentiras do indivíduo
Raymundo Saraiva, que, contradizendo~se a cada passo,
encontrou a sua forma para fugir de suas frustrações, e
que dominam a sua personalidade doentia.
Sua Exceléncia, o Senador Fábio Lucena, formalizou
seu libelo acusatório baseado no rancor e no ódio de um
indivíduo que se negou a prestar seu depoimento, quando convocado e sob jurari:tent9 não o fez, preferindo a
clandestinidade, pois atê os mentirosos e cOvardes temem o castigo do Criador, quã:ndo meÕteffi. sOb sagrado
juramento.
· ·
- - ·
·
Sua Excelência, capciosamente não levou em consideração o depoimento do único acusado e citado nominal~
-mente pelo Coronel Saraiva, que foi o Sr. Vilar de Quei~
róz, que demonstrou com fatos o absurdo das acusaçõçs,
especialmente quando comprovou que o empr!stimo 'se
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deu três anos antes do Ministro Delfim NettO assumir a
rrossa Embaixada em Paris.
Sua Excelência ofendeu a honra e a integridade moral
do então Presidente Geisel e toda a sua equipe de Gover~
no ao dizer que todOs tinham conhecimento da denún-

cia, e o que é mais grave, afirmou que 'todos coonestaram
com o episódio.
Sua Excelência, movido pelo rancor desprezou uma
prova cabal e irrefutável que é a carta do Presidente do
Banco de Crêdito Coinercial da França, que põe por ter-

ra as acusações mentirosas e imprucedentes prestadas ao
sabor das frustrações de Raymundo Saraiva.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --Cone.,
do a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
A SR• EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronuncia_
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs, Senadore.,:__ "
Há muito tempo, um inolvidável amazônida, Felisberto Camargo, à frente do Instituto Agronómico do Norte,
anteviu que na região amaz()nica haveria uma grande ai·
ternativa econômi~: a potencialidade do búfalo.
E, conseguiu diversificar os plantêis, adquirindo matrizes na Ásia, Selecionando as melhores raÇas e,
introduziu-as na Amazônia, particularmente na ilha do
Marajó, onde-existem búfalos desde 1885.
As lições de Felisberto Camargo foram esquecidas,
embora o crescimento vegetativo da população bubalina, supere em cinco vezes a taxa· de crescimento dos bovinos. Hoje, quando o Amazonas está ameaçado de pagar um dos mais altos preços de carne bovina do mundo,
acreditamos que ~ hora de despertarmos autoridades e
empresários, para a gr-ande opção da pecuária do búfalo.
Gado de grande porte, adaptou-se melhor às condiÇões brasileiras e amazônicas do que o bovino, alcançando menores índices de mortalidade, e com bom
quociente de nascimentos.
. O Brasil possui mais de meio milhão de cabeças de búfalos, dos quais quase noventa por cento e&.tão na região
arnazônica.
Os búfalos criados no Brasil são:_ Meditc;rrâneo - a
raça mais apta para a produção -do Íeiie e da carne; Catâbao -- ótima capaCidade de trabalho e carne, enquanto
que o Murah e o Baio apresentam fndices satisfatórios
quer na produção do leite ou da carne.
Os rebanhos bub._alinos.___ produzem mais leite e mais
carne que os bovinos, além de apresentarem tambêm
maior capacidade de se adaptarem à forragem grosseira
de baixo valor_nutritfvõ, Com_ o palha de arroz e outros_.__
São também os búfalos, excelentes limpadores de terrenos e podem ingerir a forragem localizada em áreas
alagadiças e de difícil_ acesso. Além disso, ganham mais
peso que os bovinos, superando a estes numa faixa de
trinta por cento.
Vivem muito mais, chegando a superar a faixa dos
quarenta anos, enquanto que os bovinos não superam a
vinte anos. Afirmam os experts que ~ passivei encontrar
fêmeas com mais de y_in_te ailos em produção, enquanto
que a fêmea bovina não ultrapassa os dez anos em produção.
O leite do rebanho bubalino, produz muitO mais-manteiga e queijo que ""'o aa v·aca.·--com -oito litros de leite de
búfalo, prepara-se um quilograma de queijo, quando se
utilizando o leite da vaca comum, são necessários doze
litros.
Diante de tais fatos, acreditamos que é o búfalo o
gado ideal para a Amazônia, a fim de ocupar o seu espaço vazio. Basta apenas que se mude a poUtica no setor
para que tenhamos uma nova opção económica na área,
com reflexos positivos em todos ·os segmentos.
Devemos acrescentar que temos já a tecnologia sobre
a pecuária bubalina, através da EMBRAPA, basta que
se tome a decisão polrtica de estimular a pecuária bubalina, e estou certa de que se abrirá uma nova opção económica para a Amazônia. (Muito bem!)
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0-SR..PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador GaStão Mllller.

Ó SR. GASTÃO MÚLLER (PMDB- MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:·
- .É sempre melancólico o fim de alguma coisa. ~ triste
mesmo quase sempre o por c;lo sol. b um moqJ.ento, rlão_
há dúvida, nostálgico. Estribado nesse raciocí~io simples
mas verdadeiro, é que venho a esta Tribuna para ~ssina
lar c-om tristeza sincera a notícia e mesmo ci fato co-ncretO que ·o ·poeta Carlos Drummond de Andrade, houve
-por bem aposentar-se com dignidàde da posição sólida,
em todos os sentidos, de cronista- dos mais lidos deste
imenso Brasil.
Quem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Pátria querida, que é- nossa e que leia jornal e tenha um modesto verniz intelectual que não conhece o cronista e também o
poeta? Carlos Drummond de Andrade ê um património
da vida da intelectualidade da lingua portuguesa. Drummond o poeta, ou Drummond o cronista, qual será o
maior? Drummond o contista ou o humorista? Todos a
meu ver, se confUndem e dessa amálgama surge a grande
figura de Drummond.
Em sua homenagem, Sr. Presidente, Srs. sC:nadores;
leio para que conste dos Anais do Corigresso Nacional, a
sua última crónica, no Jornal do Brasil do dia 29-9-84,
intitulada ...Ciao".
CIAO
Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prêdio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de
um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida.
Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O_homem olhou-o, cético e perguntou:
-Sobre que pretende escrever?
-Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral,
cOisas deste mundo e de qualquer outro posSfvel.
O -diretor, ao perCeber que alguém, mesmo inepto, se
dispunha a fazer o joinal para ele, praticamente de
graça, topou. Nasceu aí, na vCiha Belo Horizonte dos
anos 20, uni cronista que ainda hoje, com ã. graçã- de
Deus e com ou sem assJ.Jnta, _comete as suas croniquiCC:s.
_Comete é tempo errado de verbo. Melhor_ dizer: cometia. Pois chegou o momento desse c9ntumaz rabiscador
de letras pendurar as chuteiras(que na prática jamais
calçou) e dizer aos leitores um ciao -adeus sem melancolia mas oportuno.
Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não
disputado por ninguéOJ: o de mais velho cronista brasileiro. Assistiu, sentado e escrevendo, ao desfile de onze
presidentes da República, mais ou nlenos eleitos (Sendo
um, bisado), sem contar as altas patentes militares que se
atribuíram esse título. Viu de longe, mas de coração arfante, a 2~ GUerra Mundial, acompanhou a industrialização do Brasil, os movimentos populares frustados mas
renascidos, os ismos de vanguarda que ambicionavam
refo-rmular para sempre o conceito universal de poesia;
anoto_u as catástrofes, a Lua visítada, as nlulheres lutando a braço para serem entendidas pelos homens; as pequenas alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um e
que são certamente as melhores. Viu tudo isso, ora sorrindo ora zangado, Pois a Zanga tem seu lugar mesmo
nos temperamentos mais aguados. Procurou eXtrair de
cada coisa, não uma lição, ma·s um traço que cciinovesse
ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio_cro·nista, que às vezes se
torna cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo
antes que outros o façam.
Crónica tem esta vantagem: não obriga ao paletó-egravata do editorialis-ta, forçado a defmir uma posição
correta diante dos grandes problemas; não exige de
quem a fez o nervosismo saltitaOte do repórter, respon-
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sável pela apuração do fato na hora mesma em que ele
acontece; diSpensa ~ especialização suada em economia,
finanças, política naciorial e internacional, esporte, religião e o mais que ímagirlar-se possa. Sei bem que existem
o cronista político, o esportivo, o religioso, o económico,
etc, mas a crónica de que estou falando é aquela qLÍe não
precisa: ebtender de nada ao falar de tudo. Não se ex.ige
do cronista geral a informação ou o comentário precisos
que cobramos dos outros. O que lhe podimos ê uma es~
pêcie de loucUra mansa, que- desenvolva determinado
ponto de vista não ortodoxo e não trivial, e desperte em
nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a
vadiaçãO de espíritO. Claro que ele deve sei- uin-Caiã cOn:fiáVel, ainda mi divagação. Não se compreende, ou não
coniPreendo, cronista faccioso, que sirva a interesSe pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre'da
imaginação, empenhada em circular entre os aconteci~
mentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer mais -do
qtii iSSO seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe
que seu prazo de atuação ê limitado: minutos no cafC da
manhã ou à espera do coletivo.
Com esse espírito, a tarefa do croniqueiro estreado no
tempo de Epitácio Pessoa (algum de vocês já teria nascido no anos A.C. de 1920? duvido) não foi penosa e
valeu-lhe algumas doçuras. Uma delas, ter aliviado a
amargura de mãe que perdera a filha jovem. Em com·
pehsação alguns anónimos e inominados o desancaram,
como a lhe dizeren;t;... pra vo-cê não ficar metido a besta, julgando que seus comentários passarão à História.
.. Ele sabe que não passarão. E dar? Melhor aceitar as
louvações e esquecer as descalçadeiras.

e

Foi _o- que esse oU:trorã.-rapaz fez ou tentou fazer em
mais de seis décadas. Em certo período, consagrou mais
_ tempo a tarefas burocr_áticas do que ao jornalismo, porêm jamais deixou dé ser honiem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas odesdobrar das notrcias como as diferentes maneiras de
apres.entá-lã.s ao público. Uma página bem diagramada
causava-lhe prazer estético; a -charge, a foto, a reportagem, a legenda bem-feítil, o estilo particular de cada
diário ou revista eram para ele (e são) mo"tivos de alegria
profissiorial.
A duas grandes casas do jornalismo brasileiro ele se
orgulha de ter pertencido- o extinto Correio da Manhi,
de valente memória, e este Jornal do Brasil, por seu conceito humanístico da função da imprensa fio mundo.
Quinze aiios de atividide no primeiro, e mãís 15, atuais,
no segundo, alimentar~o as melhores lembranças do velho_jofnalista.
E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica, sem sedespedir do gosto de manejar a palavra escrita, sob outras
modalidades, pois escrever é a sua doença vital, já. agora
sem periodicidade e com suave preguiça. Cede espaço
aos mais_novOs e vai cultivã.r o seu jardim, pelo menos
im-aginário.
Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.
Carlos Drummond de Andrade
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PREsiDENTE (Henrique Santillo)- Coné:edo a pal~vra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Enquanto aprovado na Câmara dos Deputados, o
DecretQ-lei n9 2.065, vale à pena lembrar uma das resoluções aprovadas pelo V Encontro Nacional dos Traba·
lhadores nas Empresas Estatais que aprovava uma Resolução de. um projeto de lei que expresse as reivindicaÇÕes
salariais dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que
apoiava a aprovação do projeto do Senador Carlos
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Chiarelli, aprimorado por emendas e substitutivo.
Uma resolução declara:
A legislação salarial deve contemplar a correção
automática plena para todas as faixas- salariais, a
correção trimestral, a ausência de expurgas e a re··
composição das perdas havidas, segundo estudos
previamente elaborados pelo DIEESE."

Outra reconiendaçilo preceitua a unificaçã"õ das datasbase dos trabalhadores em empreseas estatais para li' de
maio, eleborada uma pauta unificada de reivindicações
das categorias integrantes das estatais.
Uma quarta resolUção declara a necessidade da reje~ção _dO DeCrúo~lei n•i ·2:100,- ffiObilízad:O- Õ_ apoio de

parlamentares de todos os partidos, engajãrido"::.-sc todas
as entidades sindicais na luta dos trabalhadores i:l.ãs empresas estatais.
Indicou-se, também,, ..que o CNPS seja extinto cômo
órgãõ de imposição de normas salariais, tornarido-se órgão meramente consultivo do Governo, restabelecendose o princípiO da ampla liberdade de negociação". Seriam examinados os projetas de lei que cllídaln da regulamentação das estatais, a fim de que o trabalho seja elaborado em conjunto com o DIA~ •. ''mediante a formulação de emendas e substitutivos".
Foi aprOvado moção de protestO contra a falta de proteçilo laboral aos trabalhadores em eletricidade,
defendendo-se o pagamento do adicional de periculosidade, como primeiro passo para que eles consigam melhorar suas condições laborais.
Também mereceu o apoio unânime dos participantes
do encontro uma moção de repúdio total contra a privatizaçãO- dos portos nacionais, ericaniinhada ao Ministro
dos Transportes, com a denúnda de interesses das empresas multinacionais.
Aprovada outra moção de repódio às empresas de utilização de trabalho temporário, o Plenário acolheu
moção de Aplauso aos Juízes do Tribunal Regional do
Trabalho -da 12•. Região, que decídiram pela inconstitucionalidade do Decreto-lei n9 2.06S.. ''que reflete a políti.:
ca recessiva implantada no País e arrocha os salários dos
trabalhadores brasileiros".
Congrã(ulando-nos, mais uma vez, com oS-úabalhadores das empresas estatais, pela sua unidade e coragem
cíVica, Queri::mos solidarizar-nos com todas as moções
produzidas no seu V Encontro~
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui to
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
A última quinta-feira do mês de setembro, dia 27, veio
jubilosamente marcar, para o Estado do Espírito Santo,
o fim de longo e desdobrado processo de espera, vividopela população capixaba, pelo reinício das obras da
cÓnstrução da terceira ponte que ligará a cidade de Vila
Velha, na orla continental, à capital insular- Vitória.
A assinatura do contrato de finariciamento, firmado
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social (BNDES) e o Governo do_ Estado do Espírito
Santo, através da CETERPO, veio significar, para todos
nós, povo e representação política, o coroamento de decisiva fase de trabalhos, em que foram criteriosamente
desenvolvidas análises e conversações, de ordem técnica
e financeira, no sentido de- ser alcanÇada SoluÇão-que me·
lhor viabilizasse, em caráter imediato, a retomada do
empreendimento intei'róinpido desde março de 1980.
Orçado o custo final de execução em nove milhões e
duzentos mil ORTN, a construção da terceira ponte contará com recursos ~nanceiros pelo BNDES, da ordem de
50% daquele valor, devendo a _outra metade ser integralmente liberada pelo Governo Federal, a conta de fundo
perdido.
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Res~Ite-se que, sem qualquer ônus para o orçamento
estadual, o planejamento econômico~financeiro do projeto prevê a posterior inStituição do sistema de cobraDça
de pedágio em garantia do gradual ressarcimento da fase
financiada do investimento.
Ao tempo em que importante página da história
espírito-santense se vê brilhantemente c:onclufda com a
assinatura _do contrato de financiai:nento para a construção da terceira ponte, ligando o continente ao estado,
nova e promissora pãgina tem início a partir de então,
quando se fazem incorporar, ao histórico registio dos fato..s, a presença, o estímulo e a força do sentimento cívico
do povo capixaba que nobremente soube buscar a concretização de tão acalentado anseio.
_Como fator de prosperidade e incremento regional, a
futura ligação virá possibilitar a incorporação de estratégica alternativa de escoamento para a malha viária daregião da Grande Vitória, visando beneficiar o sistema metropolitano, bastante pressionado pelas necessidades locais, com sentidos reflexos para o prolongamento mais
__ imediato do circuito do tráfego intra-estadual.
Importa assinalar, com especial ênfase, o elevado sentido social do investimento que será responsável pela geração de cinco mil empregos diretos para a população
trabalhadora da região.
Afirmo que expectativa de alta e rápida absorção de
mão-de-obra local, em meio a tão preocupante e generalizado quadro de desemprego, renova as esperanças de
vida e clareia os horizontes de luta de quantos que há
muito aguardam a disputada oportunidade de aproveitamento, ante: o desafio da prolongada crise que mantêm
sob retração o setor da contrução civil no Estado.
Cumpre-se, neste momentO, com tOda justiça, assegurar ao Exm9 Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja_mentq_da Presidência da República, Dr. Delfun Netto, a
expressão do reconhecimento pessoal que faço registrar
nos Anais desta Casa, pelo valioso empenho emprestado
à consecução da causa espírito-santense, fazendo prevalecer acima dos sectarismos partidários, os exatos princípios da correção administrativa em favor do desenvolvimento e' do progresso comunitários.
Dedico, desta forma, a Sua Excelência, Ministro Delfim Netto, em nome do povo capi:~Caba, que orgulhosamente represento, profunda e comovida palavra de agradecimento pela demonstração de elevado espírito público com que soube conduzir os trabalhos de apreciação
técnica e viabilidade econômica da matéria,
preservando-a, notadamente_na fase mais polêmica dos
estudos, da abordagem intempestiva e impertinente de
coloca-ções adversas aos propósitos perseguidos e claramente fundamentados.
Assegurando a harmonia do diálogo e a clareza do entendimento, houve Sua Excelência- por gúa-ntir
equilíbrio imprescindível à apreciação iinpa-rcial da pre- tensão, -havendo por decidif, com disCefnimento, pela
imediata realização do projeto, que inelutavelmente se
identifica com os mais autênticos objetivos do desenvolvimento nacional.
Cumprimento, de igual modo, a ilustre pessoa do Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico-e Social, Dr. Jorge Luiz Freire, a quem manifesto
partiCular homenaiein pelO riotáveC desempenhO- junto
aOs trabalhos que precederam à assinaturã do contrato.
-- Associo-me, calorosamen-te, a Sua ExCelência o· Governador Gerson Cairiafii -e- aOs líderes pOlíticos estaduais que, indePendentemente de filiação partidária,
souberam caminhar lado a lado na defesa pelos interesses do Estado.
Congratulo-me, efusivamente, com a classe empresa~
ria! que participará da execução das obras, reafnmando
a-confiança do povo capixaba no satisfatório cumpri·
menta do contrato._
Coelho Netto já nos asseverava- em célebre passagem:
''Não se firma o edifício se não estão bem ajustadas todas as suas partes. Onde falha a união por aí entra a ruf..
na.'"
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Calcado na certeza de que a união de todos, povo, governos estadual e federal, empresariado e representação
política, logramos o sucesso da empresa para que estamos firmemente voltados, vejo inaugurar-se, com
emoção e orgulho, a partir deste evento, nova fase de
vida para o Estado do Espírito Santo, que assim consagra à coragem e ao valor do nosso povo a magnífica vitória de um ideal centrado na capacidade de luta e na seriedade do esforço comum pelo desenvolvimento.
São as minhas palavras. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente, Srs. Senadors:
1. Dada a relevância da matéria, ora em tramitação
no Congresso, e tendo em vista a ocorrência de acesas
discussões em torno do Projeto de Lei _n9 10, de 198+CN, -que "dispõe sobre. a Política Nacional de Informática", discussões das quais tenho participiáõ vivamente.
com divergênCias e convergências, nO único propósito de
desfazer dúvidas mais renitentes, melhor instruindo e
construindo minha opinião, é que decidi fazer este pronunciamento.
Desejo, de antemão, felicitar o ilustre Senador Virgílio
Távora, Relator da matéria na Comissão Mista Que a
examinou e aprovou. O parecer de S. Ex', nas circunstâncias em que foi elaborado, havendo de atender à premência do tempo e ao necessário entendimento, que pacificasse as controvérsias e buscasse, de algum modo,
compô-Ias, é um trabalho exemplar de inteligência, competência política, pragmatismo e, sobretudo, de patriotismo. Encontrou~se, afinal, a fórmula capaz de satisfazer, ainda que precária e não plenamente, a vontade da
maioria.
Devo dizer que grande parte deste pronunciamento
consiava de voto em separado que pretendia apresentar
perante a Comissão Mista. Entretanto, percebendo o
elogiável esforço do Relator e sensível ao_clima de desprendimento geral que corroborava esse esforço, desisti
do meu voto em separado. Não desisti, porém, de registrar desta tribuna minha posição sobre o assunto.
2. Como se pode constatar, não é nada fácil separar
ou classificar ãs questõ_es controverSas no Conjunto dóS·
problemas que a matéria põe em ielevo, seja quanto à
natureza dos temas discutidos e discutíveis; seja quanto
às diferentes_ posições, de ordem política e ideológica,
dos que defendem ou atacam o Projeto, ou daqueles que
sustentam um meio-termo, defendendo ou atacando o
que lhes parece inatacável ou indefensável no Projeto.
A dificuldade a que me refiro talvez se explique pela
imbricação de temas e enfoques. Assim, pOr-exemplo, a
questão da ''reserva de mercado" tem sido tratada como
tema político e económico e desde os pontos de vista cOrrespondentes. Já o problema do "intervencionismo estatal" é abordado como tema jurídico e económico e com
os enfoques respectivos. A questãO que envolve_o conceito de "segurança nacional", sobre a qual se _edifica a
Política Nacional de Informática, abrange tOda uma discussão n!:ls campos ecOnómicos, jurídico e político, neste
particularizando-se o da segurança propriamente, enfim
em todos os setores onde se refletirá a execução da Polftica proposta e so_b todos os ângulos por que se a examine.
Parece-me, seguramente, que esse tratamento multifário não é o melhor, nem o único caminho para chegarmo_s à conclusão mais conveniente e adequada.
Por outro lado, entendo que uma visão unilateral do
conteúd_o variado do Projeto pode levar à facciosa conseqüência de tomar-se o. todo pela parte. Assim, por exem- pio. quem só enxergar os aspectos econômicos ou os
políticos, conferindo ao contexto do projeto um conteúdo exclusivo de uma dessas diferentes ordens, nada concluirá senão parcialmente.
Resta. portanto, segundo penso e aqui adoto, o critério que me permita atribuir peso específico às questões
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mática tal abrangência? Cremos qUi: não. De maior
utilidade nos parece um conceito mais restrito que,
além de considerar o computador como equipamento, englobe apenas as suas funções próprias, únicas
e inconfundíveis."
-

Não obstante essas oportunas e acertadas observações, parece-me que o substitutivo nãO ilperfeiçoo_u o
projeto -quanto a esse aspecto. A realidade ê- que a Política Nacional de Informática, como aprovada pela Comissão Místa, tem uma abr-angênCí3 eiiremãmeil.te perigosa:;
f) convinha, ainda no plano jurídico,- Cõnsigii.ar· um
alerta para o emprego de expressões duvidosas no projeto, contanto não diretamente relacionadas com a adoção
do regime da segurança nacional. Era o caso da expressão "pronunciar-se", usada para definir cõffipetências da
projetada Comissão Nacional de Informática e da SEI,
em vários dispositivos. Tal expressão é ambígua, cabendo interpretá-la no duplo sentido de pronunciamento
opinativo, ou de pronunciamento com eficácia decis6ria.
Acho que só no primeiro sentido comportã:ria interpretála, daí por que a necessidade de emenda redacional, a fim
de definir-se seu si&nlficado precisO. Essa necessidãde foi
entendida pela Comissão Mista i: pelo Relator, que suprimiram a expressão. Todavia, ela está mantida no item
XI I do artigo 7~' do substitutivo, numa indébita intromissão em assunto da alçada exclusiva do Conselho Federal
de Educação.
· 5. -Cot~ re"ferênci~ -temas ·económicoS e a que~Íões
controversas, dessa natureza, de igual modo como sucede aos problemas juridieos, elas decorrem da adoçã.o do
regime da segurança nãcional para a PolítiCa de Informática. Assim, passo a analisar algumas dessas questões:

·a

a) confÓtme salientei,' há. pOuco, o··art.-1() do projeto
original, ao defirnr ·eriipreSãs ná':ClOilaís: àcresce·ntou alguns requisitos na legislação sobre matêria comercial. A
esses requisitos, acima comentados e referidOs, o dispositivo aditou um outro, pelo qual, someilte serão caracterizadas como empresas nacionais aquelas ••cujo centro de
absorção e geração de tecnologia se situe no País".
Adiante, no§ !I' do mesmo art. 16, era estabelecido que o
~•efetivo coritrole nacional será c3.r3Cterixãdõ pd3 autonomia da empresa effi relação as suas fontes externas de
tecnologia e pela detenção da totalidade do capital, com
direito efetivo ou potencial de voto, etc..." ,_Essas exigências, em seu conjunto, revelam a opção da Política Nacional de Informãtica pela reserva de mercado e pelo
protecionisrilo às empresas nacionais do setor. Uma e
outra são questõs.hitiii"lamente ligadas. A--verdaâ·e, porém, é que o conjunto· desses requisitos legais, antes de
assegurarem a proteção à empresa nacional e a reserva
de mercado, consumam, a meu ver, um isolacionismo
tecnológico do Pafs. A propósito, há um argumento daSEI, segundo o qual o setor de informãtica, ·de baixa participação no PIB "(menos de 1%), pouco valor e interesse
económico representaria para oS inVestil:iiéntos estrángeiros. Ora, isso COntrasta, fortemente, com o extremo
protecionismo da Política proposta. Na reatidade, o que,
a curto prazo, a Política Nacional de Informática, nos
termos protecionistas em que estã formulada, pode acarretar é uma sensível reversão das expectatiVas otimistas
de saldo em nossa balança comercial. O artigo 12 do
substitutivo eliminou a exigência, nos termos previstos
no texto -original do projeto, mas adotou, por outro lado,
o conceito de ..controle Tecnológico", no item II do referido artigo, que não melhora eni nada a situação;
b) de outra parte, quanto às dúvidas sobre a viabilida. de de adquirirmos competência tC:cnológica, diante do
protecionismo exagerado, responde a SEI que, ao contrário, a Política proposta estimula a absorção de tecnologia estrangeira sempre e quando a tecnologia naCional
for incapaz de atender 11ossas necessidades imediatas. O
aceno dessa abertura de fronteiras constava do art. 19 do
'projeto. Todavia, as condições e requiSitoS" estabelecidoS
nos quatro incisos do citado artigo são tão amplas e rígidas que podem ocasionar um desest!mulo aos investi-

mentes estrangeiros. Fiz Umã. pergUnta nesse sentido ao
Secretário-Oéral da SEI e ele me respondeu que o projeto adotou, quanto a isto, medidas idênticas às do JiiPão.
Tudo bem. Vamos admitir que o modelo seguido seja o
mais acertado.. Acho apenas que o Japão, incomparavelmente mais adiantado do que nós, já desenvolvendo projetas çl~ introdu_ção dos chamados ':computadoÍ'eS de s•
ge_ração", ou seja, das máquinas que pensam, a exemplo
do EUA, com seus projetes da ..inteligência artificial" e
do "supercomputador", pode se dar ao luxo de condicionar, rigi_damente, os investimentos estrangeiros com vistas à defesa e à proteção dos interesses de sua indústria.Considerando essa realidade é que afirmo não haver razão plausível, nem de segurança nacional, para adotarmos um modelo_ de t~manho protecionismo quando países que têm todos os motivos e condições para fazê-lo_
não o fazem. Sobre esse ponto, no meu entender, o artigo 22 do substitutivo, além de contemplar idênticas exigências do projeto, ac~escenta ao texto ori_gin_al o advér-_
bio :_'somente", que somente vem a agravar o problema
Regí~tro aqui minha absoluta discordância com o substitutivo nessa questão;c) uma decorrência imediata da reserva de mercado e,
imediatamente, do regime da segurança nacional adOta-do, foi o total abandono de mecanismos e instrumentos
tarifários. Isso originarã, na prática, Séríôs- conflitos de
ordem política e -económica, pois há que Compatibilizar
os inte_resses, supostamente antagónicos, de proteção da
empresa nacional com os do nosso comêrcio exterior. Os·
conflitos de natureza política surgirãO quando não hou-ver entendimento e coordenação das ações e orientações
praticadas e ditadas nesses campos da atividade governamental. De minha parte, estou convencido de que,
abrandados os mecanismos.protec_ionistã.s e bem ~tiliza
dos e administrados instrumentos tarifários, garantiriamos a reserva de mercado, assegurando, ao· mesmo tempó, no'Ssa mais ráp[da e eficiente capacitãção tecnológica. O substitutivo não acolhe esses mecanismos e, com
isso, repete o erro do texto original.
6. Relativamente às questões de ordem política, surgidas em conseqüência do regime da segurariÇa nacional
--l!_âõtadO,_basta mencionar que a:·seglirãnÇã naciorial deixou de ser fantasma para uns e passou a sei- para outros,
configurando um curioso quadrO~ pouco ortodoxo, em
que partidários de posiçõeS inConciliãvds foram do mesIl_lolado- e, ao revês, os que ostentam posições convergentes divergem.
7. Tenho sustentado, neste pronunciamento, Sr. PreSidçnte e Srs_~ Senadores, a prevalência de um regime da
segurança nacional no texto legal examinado. Poder-seia dizer, em contrário, -que um regime deSSa natureza só
existiria num sistema normativo que régúlassé matéria
-de semelhante teor. Porque, nonnalmente, um regime
júi'iaieo· se irifere· do própío sistema·-a Quê se pi.Cmde" e,
neste sentido. se confuride com o próprio sistema jurídico· de que, di'retamente, decorre: Assim, como exemplo,
podemos fala~ de u-:n regime previdênciár~o, c;.P-quanto o ·
pfópi'io siStema jurídiCo previdênciário~ O., I'nesmO poderíamos dizer da segurança naciona~ como_ regime ou
sistema, justapostos, em óeCOrrCnCia-dirCta do Conjunto
normativo, coit"stitucional e legal, que regula a matéria.
Entretanto, hã casos em que um determinado regime
jui-ídico vai além do sistema ao qual pertence, aplicandose, expressa ou implicitamente, a outras i-egiões do ordenamento. Por exemplo, o regime juridÍco das cooperativas de habitação e· de crêdito aplica-se às seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas (art. 116, da Lei n'i'
5.764, de 16-12-71). E. neste último sentido que emprego
a eXpressão regime da segurança nacional. Porque é ele
que·rege, efetivamente, a Política Nacional de Informatica, na fonna ora proposta.
Sou contrário à aplicação, implíc.ita, desse regime à informártica, de ·maneira absoluta, estrita e principal com
que foi adotado. Admito que ele pudesse reger, supletivamente, a Política de Informática, no tocante ã.os aspectos de manifesto e relevante interesse do Estado. Fora
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disso, tornar a segurança nacional a doutrina bâsica e o
princípio informador dessa Política, é intervir no campo'
reservado à livre iniciativa; é 'fortalecer o autoritarismo;
é d~abrigar as pessoas das garantias de sua liberdade.
Há, sem ddvida, pont-os p-ositivos no projeto, consubs~
tanciados no substitutivo. Uma vez corrigidas as imper~
feições, algumas aqui apontadas, para mim a proposição
viabilizaria uma lei de vigência mais longa e estável.
Como se apresenta, por certo não resistirá às alternaçÕes
produzidas pelo exercício mais intenso da democracia e
pela prática de uma economia de mercado menos atlpi..

ca.
· 8. Não obstante as criticas que apresentei, algumas
até contundentes, retorno à advertência inicial, segundo
a qual minha opinião final levaria em conta a critério de
maior ponderação dos aspectos enfocados.
Para tanto, há que considerar, em primeiro lugar, do
ponto de vista económico, que a reserva de ffiei-cado, em•
bera devesse ser menos rígida, é necessária. Quando se
apregoa, como alguém já o Jc!:z, que a reserva de mercado
vai, ''engessar" o futuro do País, pode-se imaginar, a
"contrariu sensu", que a liberação das importações colo·
caria o Brasil, no campo da informártica, no mesmo
nível das nações desenvolvidas, ou seja sem atraso tecnológico. Isso, a meu ver, é falso, por dois motivo~t: primeiro, porque, para não haver atraso é preciso ter capacidade para importar o que, em face da escassez de recursos,
~impossível; segundo, porque, se fosse assim, em outros
can1pos já estaríamos quase tão desenvolvidos quanto
aquelas nações.
Ademais, um país só se torna desenvolvido em qualquer setor quando_constrói mais do que compra seu próprio desenvolvimento e sua própria tecnologia.
Nesse ponto, então, a Política preconizada está. correta, inobstante excessivamente rígida.
Esta minha convicção, levada ao plano político, signifiçci um crédito de confiança ao Governo, com a advertência, porém, de que mais uma vez ele deverá auscultar
as inquietações dos diversos segmentos da sociedade, inconfonnados com os tennos rigorosos e asfixiantes da
Política que se vai impor à infonnática.
Só o futuro poderá confirmar seus erros e acertos e só
ele permitirá a correção de rumos que não foi possível
realizar agora.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE.(Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em ~eados de 1983, fui procurado nO Senado Federal
por líderes sindicais do Sudoeste de Minas, representan·
do empregados da Companhia Geral de EJetricidade,
acompanhados por parlamentares do PMD B de meu Es-tado, solicitando-me apoio -o movimento desses trabalhadores no sentido de ser outorgada a concessão da referida Companhia à Empresa Elétrica Br~ngantina.
O principal argumento desta reivindicação era res.
_guardar os seus interesses.
Historiand9 os fatos, relatavam que a Companhia Ge-:
ral de Eletricidade detinha a concessão de fornecimento,
de energia elétrica a treze municípios dos Estados de Mi-'
nas Gerais e São Paulo - Guaxupé, Muzambinho, Bom
Jesus da Penha, Alpinópolis, Conceição da Aparecida,
Nova Rezende, Carmo do Rio Claro, Juruaia, Monte
Belo, São Pedro da União e Guaran6sia, em Minas, e,
Caconde e Tapiratiba, em São Paulo.
Dada a dificil situação da empresa, trazendo a intranqUilidade e insegurança aos seus empregados~ quanto à
gara.ntia de emprego, pagamento de salãrios e demais direitos trabalhistas e, também, tendo em vista os precários serviços prestados aos usuários, o Grupo Bragantina havia assumido à direção administrativa daquela
concessionária, melhorando, a partir de então, ~s con-
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dições de trabalho, como estabil_idade funcional, vencimenta em dia, serviços niédicoS e- Odontológicos, ~etc;
além de normalizar e modefnizar" o sistema energético,
que era totalmente obsoleto _e ~ervi_ii.do aecntrav-e-lfo desenvolvimento da região.
Diante dessas considerações_, Sr. Presidente, pOnderáveis e justas, em que priorizav-am e resguardavam-os direitos dos servidores- teses-essas que, em todos os momentes e circunstâncias de minha vida pública, tenho,
coerentemente, defendido- ~qui:: me--solidaiíiei, nâquela época, com a cau~a.
.
Esta a minha partic:ipação tiesses acontecimentos e as .-o
razões que a motivaram. .
-- - -· Não..Úv~~ais ~õDhecfmetlto-de nenhum OUt"ro fato envolvendo o ~aso, nem proCurado por qualciUer Entidade
para tratar do assunto, inCI.usiVe as-centrais Eléfrica"s de
Minas Gerais S.A- CEMiG, atê o mês de setembro de
, 1984.
Trarlsc:Tevo; aQui, ·sr. PieSidinte; os dados básicos e
mim fornecidos pela CEMIG, ~rn setembro de 1984:

Área de conctssílo da Oa. Ger~tl de Eletrfcidade
I ~A área ab~a~g-;; Ú municípios, sendo onze situa~
dos no SUDOESTE de Minas e dois em São Paulo.
Os ll municípios mineiro~: Alpinópolis, Bom Jesus da
Penha, Juruaia, Mu<:ambínho, Nova Rezende, Guarané-

sía, São Pedro da Uníão, Guaxupê, Monte Befo, Carmo
do .Rio. Cl~rõ e Çoncei~o _?_a ~parec~da.
2 - Encampação: O Governo Federal, em vista do
precário serviço de energia elétrica Prestiida pela COE,
decidiu encampar seus bens e instalaç.ôes, conforme De'creto n11 86.565, de I0-11-l98l.
3 - PrlJH:ij,ais· dados do ~ist<~mà eiêtrieo:·são-ter-cá -de
20 mil ligações de enerSi~, havendo; a curto ptá.zo~-a demanda para mais de 6~50Q_li_gaçõeS:,~SCndo 5.000 rüi"zOna
urbana e l.500 na zona rural. sistema el!:tric-o-ê-Obsoleto e a população ê mal atendída. A ·região ainda não
pode se desenvolver justamente pela falta de
-serviÇo
confiável e adequado.
~
,.,.-=,·
4 - Programa de investHneiltos d8. CEMlÚ 'ó piàno
de obras de transmissão-prevê irivestimenios-de Cr-I lO
bilhões, eom a cO.nstruÇão dé noVas linhas em 69 K V e
138 Kv e construção, ·reforma ·e ampliação de subestação; e o plaiio de obrai de distribuição prevê invCstimento_s de. mais de Cri 14 bilhões, com a- reforma, !!Ifipliação e modernização daS redes urbanas e ruraiS, eletríficaçào de periferias, atendimento a consumidores. de
baixa renda e atendimento ·às propriedades rurais, com
os _agricultores pagando apenas 50 por cento do valor
·das ligações.
_•
5 - Através da Portaria n'i' l.Ú8, assinada em 3-9-84,
o Ministério das Minas e Energia deU à. CEMIÓ a concessão dos serviçOs - pelo prazo de 30 anos ~na área
da COE, Esta d~são foi suspe11.sa pela Portaria n'i'
1.254, assinada em 12 de setembro de 1984 e publicada
no Dhirio Oficial do dia seguinte.
A integra da Porta.ria llif.218, assinada pelo Ministro
das Minas e Ener_gia, César Cais, e publicada no Diário
Oficial, de 4 de setembro último, 6:
O Ministro de Estado das Miriãi(e Energia usando da atribuição que lhe confere o artigo l'i' do decietO 62.628,
de 30 de abril de 196S, e tendo em vista o que COilSta do
processo MME _ri'i' 700.304/78, resolv~:
__
_
I - Outorgar a parilfda efetiVação da encampação
dos bens e instalaçõeS vinCulidos aOs :serViços públicos
de energia -e1htrica existentes nos ·municípios de Alpiil6:.
polis, Bol:ll Jesus da PCnha, Canno do Rio Claro, CoOceição da Aparecida, Juruaia, Guaranésía; GuaxliPé,
Monte Belo, Muzambinho, Nova Rezende e São Pedro
da União, no Estado de Minas Gerais., nos termos do
Decreto nq-86.565, de 10 de novembro de 1981-conCessão às Centrais ElétricaS de Minas Gerais S.A. -:-CEMIO para distribuir energia elétrica nos referidos municípios.

-o

um

11 -A concessão de que trata esta portaria vigorará
pelo prazo de 30 (trinta)-anos, findo o qual os bens e ins{ãlações que, no momento, existirem em- função dos serviÇOS concedidos r~verterào à União.
~~lÍI-_;_ A concessfo~ária poderá' reqUerer qUe à conces-sãd' sejã:t-enovada, mediãn-te-ãs condições que vierem a
ser -estipuladas, deVf;Odo entrar com o resPectivo pedido
tiU:i~6 (seiS) méses-arites de findar o prazo de vigência, sob
pel'ia de seu silêndõ se-r interpretado como desístência de
renovação.
lV-A concessionária fiCa autorizada a estabelecer ós
siS:leniàS de tranSmissão e -distribuição:
---v-:_ "ESta" portaria entrará em vigor na data de sua
publiCaÇãO.
a) Cêsar Cais -:- Bra~f_lja -:- 3~9-84.
A Portaria n'i' 1.254, do Ministério das Minas e Ener~
gia, de 12 de setembro, é a seguinte:
·:."O Ministro· de Estado das Minas e Energia, usando
de suas atribuições e tendo em yiSta o que consta do processo MME - ~00.304pa, resolve:·
-1.- Suspe~der os efeito~ 4a P9rtaria MinisteÍial n'i'
1.218, de 3 de setembro de_l984, bem como do despacho
ministerial publicado no Diário Ofltlal da União 1 de 16
de maio- dei 1984, à. página 6923.
2 -.Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação (Of. no 714/84- ONAEE).
a) Çés:ii' Cals."
Cahe-me, neste momento, Sr. Presidente, face aos dados disponíveis que me foram agora apresentados,
posicionar-me favoravelmente à CEMlG, atendendo aos
anseios das populações. locais e as conveniências de Mi~
nas.

ó- SR. PRESJDENTE (Henrique Santi!lo) -dO a

·palavra~

Conce-

a:o nobre Senador Mauro Borges.

-O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
OSfgúiilte discurSo.)- Sr. Presidente e Srs. Senadore$:

-Há PoUCos·· dif:I.S 9Cupei esta tribuna para emitii' minha
_opiniãO -SObre a ParticipaÇão das Forças Aniladas no
co_oteXtõ Sõcio-politico do País, acabando por
manifestar-me a favor da criação de uma comissãc;, técnica permanente - comissão das Forças Armadas-, no
Senado Federai, como ~eio de propiciar ao Poder Legisíatívo as condiçõeS de sobrepaliaf, ness-e processo, em
defesa dos legíÜmos intere$ses pOlíticos nacionais -e na
preservação da harmonia de poderes na República.
- E. com eSte mesmo espírito que venho hoje tra~~r de
- um assunto até mesmo ignorado ou a que supostamente
não se d_á p relevo_m~recido: a participação ou a que supostamente não se dá o reiévO-merecidQ: a participação
cívlc:;O~social do Ex.ército. E _cito, para _ex.emplo, o que se
objetiva _fazer_:__no norte de Goiâs pelo Comando Militar
-do Plan~lto e 11'" Regíl\o Militar.
Tráta-se. Sr. Presidente, da maior ACISO - Ação
Cívico-Social - promC>vida por esses comandos e que
será efetuad-a nos próximos dias 4 a 8 em seis municípios
. goiano~: Fátima, Porto Nacional, Pedro Afonso, Araguaína, Filadélfia _e Colméia.
Nessa operação, ~tarão envC>lvidos 90Ü militares de
unidade de tropa e de serviço e 300 civis, aléril das comunidades locais, utilízando 200 viaturas e- percorrendo
uma distância de aprox.imadamente 3.500 quilómetros.
~No senticTOde aiudàr a poPuta:çã; d-ãêiueiês inurlicípios-, a --operação está sendo< orgariizada para prestar
atendimento médico-odontológica, realizar vacinação,
distribuir material didático e fornecer orientação sobre
têcnicas agrícolas, além da entrega dos documentos in- dispeilsá.VCiSà integração do homem ao mercado de trabalho.
Para tal fim, prevê-se que serão fornecidas 30.000 certidões de nascimento, 15.000 carteiras de identidade,
6.ÇK)Q cartei"i'as·de trabralho, 12.000 Cartões de identificação de oontribuitlte (ClC), e realizados 1.200 casamentos.
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;_A ACISO é ~ma--ali~icÍade co~plerrÍ~ntar realízada
pelo Exército com o objetívo de atender as comunidades
carentes. No ano passado, por exemplo, uma AClSO, feitã pelo
Comando Militar da Amazônia, operou no alto Rio Negro, tendo dado priõrídade às ativídades assistenciais nas
áreas de saúde e higiene- dos nossos silvícolaS.
, Os 30 loCrus,-onde-vivell! Iª)OO íUdios, foram atingidos por via f1Uvial e aérea, mediante a utiliZãção, neste

cas:o, de

helicóp!~f9s

e~viões.

Ao longo de 12 dias de duração, perc:Orrendo milhares
de quilômetros, esta ACISO possibilit9u a visita às 30 aldeias indígenas, tendo sido atendidos 1~800 Índios com
problemas dentários (cerca de 3.800 extrações de dentes),
realizados_260 CX81)1e$ Oftalmológicos com a constatação
de enfermidades diversas., 26-ciru_rgias de médio porte e
268 exames de laboratório.
- -

- b inegável a ação social do Exército.
Há ainda a mencionar a valiosa contribuição no campo da educação, com .seus Colégios Militares abertos à
juventude, nas capitaís dos nossos Estados mais desen~
volvidos, e também com instítutos de ensino superior,
que nada ficam a dever aos grandes centros de estudos
nacionais.
Registre-se, tanlb6ni, a Conhecida participação dos
Batalhões de Engenharia em área como a Amazônia e
parte do Nordeste, onde fazem a implantação de rodovias e ferroviais, constroem barragens e saneamento básico, além de assistência às populações desvalidas. Isto
para não citar outras áreas de ativídades têcnicas e
cieritíficas que são bem do conhecimento da Nação.
· -.:.. ÂO cumprimentar pela realização desta A CISO eni
terras goianas, quero, na verdade, mostrar que o Exérc:i~
to --e cito apenas o Exército por ser do meu_ maior co~
nhecimento - tem aspectos quase desconhecidos dos
brasileiros, não sendo justo atriburr:.se a esta instituição
toda uma car_ga de preconceitos.
-outro assunto, Sr. Presidentt?-:
-Como homem historicamente ligado à fundação de
Brasilia - realização ciclópica de Juscelino Kubitschek
- e como membro da Comissão do Distrito Federal
devo estar at~nto à evolução de Brasília.
Ven.ho registar, ao mesmo tempo <:om júbilo e certa
apreensão, o surgimento do ·novo _nllcleo habitacional
Sama~bai~, no Dist:i+.o_F_:deral.
_ .
-Júbilo porque~ .desde 1979, não se realizava neilhu~
mà medida objetiva para atender ao déficit habitacional
que está ocorrendo nesta capital dO País. Déficit que jâ
há dois anos atingia a cifra uma pouco alarmante de 88
mil unidades residenciais, o que t:Qz:responàe à ordem de
466 mil pessoas sem condições adequadas de moradia.
-O quadro é inquietante: existe aqui mesmo, na área
do Distrito Federal, uma população que se encontra morando_ em lotes destinados à habitação -unifamiliar mas
que chegam a abrigar quatro, cinco ou mais familías. Ta~
guatirtga e Ceilãndia são provas cabais deste fato. Acampamentos e-"iil.vasões cada vez mais se tornam elementos
constitutivos da paisagem desta ddade. Um retrato sem
retoques de uma realidade social por demais injusta para
as populações carentes. Outro retrato, dentre ou_tros, é a
invação do Paranoâ quC cresce a olhos vistos, havendo
estimativas de que sua população seja maior que 20.000 .
pessoas, número que corresponde à população de muitas
cidades brasileiras.
- Medidas que visem atender à população mais necesSitada serão sempre por nós reconhecidas. E por esta
razão é que a criação de um ·novo mlcleo habitacional
para atender a essa demanda de moradias é sempre louvável.
- Coritudo, hã de se atentar para alguns fatos que·deoorrem da criação deste mj.cleo habitacional de Samambaia. E se parabenização hã, existe também a preocupação com a forma com que ela se dará.
-Não podemos fechar os olhos ao crescimento das
cidades e seus:~coriseqUentes problemas. Temos que im-
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plementar medidas efetivas -pa.ra a -preservaçãO da dda,:-

de, a fim de que possamos impedir as conseqOêncías do
chamado inchamento das cidades.

-O importante não é só fazer, mas como fazer.
- B prCciso.'aiocar as populações necessitadas, ga!antir o acesso democrático aos lotes através de diferentes e
petmissíveis formas de aquisiçã"o. O que pode ocorrer e
deve ser evitado? Deve ser evitada a oferta de um número reduzido de lotes através de licitaÇões que, como E: de
todos sabido, agrava a especulação imobiliária e inaces-

sibiliza a aquisição dos lotes por parte da comunidade
mais càreD.te. Estamos querendo resolver

UI!?:

p~oblema

que não é somente técnico mas fuildiunentalmente so-,
cial. E toda obra social envolve uma apreciação de cunho amplo onde os beneficiários não sejam as grandes
empresas ou as classes privilegiadas, mas aqueles que as
distorções de ordem econômica que ora o Brasil a-travessa transformaram em comunidades de baixíssima renda
e quase nenhum poder aquisitivo. Parece-nos que a oferta de lotes a baixo custo seja através de cooperativas, associações de inquilinos, ou outra qualquer forma que
vise a democratização da aquisiÇão dÕs novos lotes seja
essenci~ . , -~- : ,
~ ,
- A população desta cidade vt se realizar uma antiga
reivindicação, mas, com certeza, está-se ind.agando a ra,zão de inicialmente se colocar à venda lotes de mansões e
apenas uma quadra do loteamentç.
-Como obserVamos, uma iniciativa de-cunho social
deve envolver todos os segmentos da sociedade:_ civil que_
. estão a ela intimamente ligados. De forma que se pretende fazer, a comunidade estatâ alijada do processo de discussão e planejamento da ocupação deste ntícleo. Da
mesma maneira as entióades de classe que deverão ter
seu papel na atuação de algo que não representa apenas
uma mera ocupação de solo ou tecnicamente a resolução
de um problema urbanístico. A ocupãção de um ntí~Ieo
habitacional é responsabilidade do Estado, mas a forma
de fazê;lo en~olve a todos e a todos ~ respeito.
-Não deSejainOS qUe-~&uTianibaia Se transfpime
numa árida cidade-dormitório. E onde não exista um
cuidado mais geral que envolva até mesmo este candente
problema que aflige não somente "ãos brasiTeifos conto-a
todos os habitantes de cidades o da ecologia. Não queremos uma cidade desnuda de árvores, com um imenso
chão vennetho.

...:._ Em vista disto, nunca se afigurOu-iãO Únportant~ e
inadiável como agora, para o Distrito Federal, a criação
de uma bem planificada e bem orientada região metroplitana, capaz de absorver esta população excedente e incorporar os habitantes de _lpte~en~o P:e!iférico~-- ~it!Ul-:
dos em Goiás, no município de Luziânia,-mas que indiscutivelmente estão ligados à Capital da República. Criü
uma região metropolitana, que configure juridicamente
a tendência natural, que se reforça com a localízação 5fe
Satnambaia entre TagOatinga e Gama, e forma uma linha natural de adensamento urbano, nos parece o cami-

nho lógico e espontâneo. Desejamos uma região metropolitana com moradias condignas, com saneamento básico, alêm_ de um parque i_ndus.triªl e comercial apropriado à geração de empregos. Desejamos uma cidade humana.
~A participação da comunidade, a büSca de soluções
de preservação da cidade, de preservação ecológica-, de
soluções ao inquestionável crescimento da cidade, são temas que só encontrarão respostas com a firme detenninação de se permitir que esta capüal possa encontrar sua
identidade polítíca.
- A criação de um novo níicleo habitaciOnal é um
passo a mais para o amadurecimento desta cidade, que
esperamos venha a concretizar as aspirações de sua g~n

te.
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 531 e 532, de

1984, das Comissões:
- de Assuntos Regionais; e
--de Finanças.

4

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da
Cámara n9 277, de 1983 (n9 1.848/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a aJteração do Quadro PermanMte da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 455 e 456, de
1984, das Comissõe1>:
~de ConstitUição e Justiça; e
-de Serviço PUblico Civil.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (HenriqueSantíllo)- Nilo há
mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a preSente
sessão, designando para a sessão extraordinária a
realizâr-se às 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, !i seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único; da redação final (oferecida
pela Comissão de RedaçãO em seu Parecer nli 534, de
1984), do Projeto de Decreto Legislativo N~' 25, de 1983
(nl' 138/82, na Câmara dos DepUtados), que a prova o
texto do Acordo sobre Cooperação Sanitária Frõnteiriça, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em
caracas. a 19 de fevereiro de 1982.

Discussão, em turno único, d~ redação fi_nal (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~ 535, de
1984) do Projeto de Resolução n9 26, de I 984, que autoriza a prefeitUra municipal de Tenente Ananias, Estado
· do Rio Grande do Norte, a contratar operação de Crédito no valor de CrS 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta três cen·tavos).
3
Discussão, em torna: único, do Projeto de lei da Câmara n~ 77, de 1984 (n9 2.683/83, na Casa de origem), de
iniCiativa do Senhor Presidente da República, que ãutoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA a doar à união do imóvel que menciona, tendo
--

5

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nll' 39, de 1984 (apresentado pela ComiSsão de Economia
como conclusão de sey: parecer fll' 344, de 1984), que autoriza.a Prefeitura Municipal de Aragarças (GO) a elevar
em CrS 22.299.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e
noventa e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 345 e 346, de 1984, das Comissões:
- de Constftuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e ·
juridicidade; e
-de Mpnlcípfos, favorável.
6

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de relações Exteriores sobre a Mensagem n9 128, de 1984
(n~' 278/84, 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 Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao ,Estado-do va:
ticano.
7

DiScussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 157, de
1984 (nll' 323/84, na origem), de 6 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor presidente da República submete à deliberaçãO do Senado a escolha do Senhor Raul
Henrique Castro Silva de Vicenzi, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 59 minutos.)

Ata da 165' Sessão, em 4 de outubro de 1984
2'Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA -Presidência do Sr. Moacyr Da/la
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES QSSRS. SJ;:NADORESi.

Altevir Leal - Eunice Michiles - Fábio Lucena Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Gabriêl Hermes - Hêlio Gueiros - Alexandre Costa -João Caste-

lo - Josê Sarney - Alberto Silva - Alnlir Pinto VirgOio Távora~ Moacyr Duarte- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Marco
.[IJ;tciel - Luiz Cavalcante-:-- Albano Franco- Louri-vãl BaptiSta- Jutahy ~agalhães- Luiz Viana- JOão
Cáhrion- Moacyr Dana- Nelson Carneiro- Rober~

to Saturnino - Itamar Franco - Morvan Acayaba Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso -Severo Gomes - Benedito Ferreira- Henrique SantilloMaUro Borges- Benedito Canelas- Gastão MiillerRoberto Campos - Josê Fragelli - Marcelo Miranda
- Affonso Camargo - Jaison Barreto - Carlos Chiarelii -- Pedro Simon.
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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 proteção de Deus fnicialnóS nossos traba]bos.
O Sr. J9..Secretàr10 Irá pi'oceder à leitura do Expediente.
~

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM

DO~SENHOR

PRESIDENTE DAREPÚBLICA

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia
aquiesclncia:

MENSAGEM N• 174, DE 1984
(n'l 355/84, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do _Senado Federa.!:
Nos termos dos artigos 42, item III, e 128 da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração do
Egrêgio senado Federal o nome do General-d~Exército
Alzir Benjamin Chaloub para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente.do
falecimento do MinistrO Gen_eral-de--Exêrcito Carlos Alberto Cabral Ribeiro.
Os mêritos do Genral-de-Exéi"cito Alzir Beojamin
Chaloub, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexQ, ..CurricuIum Vitae".
Brasília, 4 de outubro de 1984. -Joio Figueiredo.

CURR.ICULUM VITAE
General-de-Exército Alzir Benjamin Chalou_b
Filiação: Jorge Chaloub e Alzira Benjamin Chaloub
Data de nasciment9: 9/7 fl9
I - Dados Profissiomiis
-Praça de !2 de abril de !937
-Aspirante a Oficial da Arma de Artilharia, em 12 de
dezembro de 1939
2- Cursos
-Curso de Artilharia, da Escola Militar do Realengo
-Curso de Material Bélico, da Escola_de Instrução
Especializada
-Curso de Aperfeiçoamento, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
-Curso de Comando e _Estado-Maior, da Escola de
, Comando e Estado-Maior do Exército
-Curso de Psicologia das Relações Públicas, da Es. cola de Serviços Públicos
-Curso de Estado-Maior e Comando das Forças_ Ar, madas, da Escola Superior de Guerra
- Curso Superior de Guerra, da Escola Superior de
Guerra
---

3- Funções maís Important~
-Instrutor da Escola Militar do Realengo
-Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior
·. do Exército
-Adjunto da Missão Militar Brasileira de Instrução
no Paraguai
-Chefe da 3• Seção do Estado-Maior das Forças Armadas
-Comandante do Grupamento Leste de Artilharia
de Costa
-Chefe de Gabinete do Estado-Maior das Forças
Annadas
-Chefe do Escalão Avançado do Gabinete do Ministro do Ex.êrcito
- Comandante da Artilharia de CoSta da l' Região
Militar
- Comandante da Escola de Comando do Estado~
Maior do Exército

- Diretor Patrimonial de Brasnia
-Comandante da 3• Região Militar
- Diretor de Formação e Aperfeiçoamento
--N"ice·Chefe cj.o Departamento~de Ensino e Pesquisa -Comandante da Escola Superior de Guerra
--=Chefe do Departamento de Enge_n~aria e C<:Jmunicações
~ Átualmente, Chefe do Departamento de Ensiriõ e
Pesquisa
4 - Condecorações
-Nacionais: (Constantes do Almanaque do Exército)
- O I-dem do Mérito Militar -- Grã-Cruz
-Ordem do Mérito Naval - Grande Oficial
-Ordem do Mérito AeronáuticO -Grande Oficial
-Ordem do Rio Branco - Grã-Cruz
-Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina
- Medalha de Guerra
- Medalha do Pacificador
- Medalha Mérito Tamandaré
-Medalha Mérito Santos Dumont - Prata
- Medª"lha Marechal Hermes- Prata dourada_com
duas coroas
-Estrangeiras: (Constantes do_ Atmanaq~e dp Exér:cito)
.
-Ordem Nacional do Mérito.- Paraguai- Comendador
- Medalha de Artilharia ~Paraguai
-Honoríficas: (Não constantes .do Almanaque do
Exército)
-Mérito Coronel Assunção- PM do Rio de Janeiro
..:_Medalha Marechaf MascaranhaS--de Moraes -

ANVFEB
......,. Antiga Ordem de Santa Bárbara - EE._UU.
-Medalha do Gaúcho - GovernQ do Rio Grande
do Sul
...,._ Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias
-ESG
(À Comissão de Constituirão e justiçti.)

OFICIO
Do Sr. J9-8ecretário da Câmara dos-Deputados encaminhando à re'l'lsào do Senado autógrafo da seguintê matéria: -

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• !03, DE 1984
(n9 4.216, de 1984, naquela Casa)

Outubro de 1984
de Preç_os ao_ Co~Sumidor -:- INPC, _ocorrida fios seis
meses anteriores.
§ 29 O Poder Executivo colocará à disposição da
Justiça do Trabalho e das entidades sindicais os elemen·
tos básicos utilizados para a fixação do lndice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC.
Art. 39 A corre_çã_o de valores monetários dos saláriOS, na forma do artigo anterior, independerâde negociação coletiva e poderá ser reclamada, individualmente,
pelos empregados.
§ 19 Para a correção a ser feita no mês, será utilizada
a variação a que se-refere o_§ 19 do art. 29 desta lei, publi-'
cada no _m.ês antet:ior.
§ 29 Será facultado aos Sindicatqs, independentes
outorga de poderes dos integrantes da respectiva categoria profissioilal, apresentar reclamação na qualidade de
substituto Processual de seus associados, com o o bjetivo
de assegurar a percepção dos valores salariais corrigidos
na forma do artigo anterior.
Art. 4'1 A contagem de tempo para fins de correção
salarial será feita a partir da data-base da categoria proflssiorial.
§ _I'~ Entende-se por data-base, para fins desta lei, a
data de inicio de vigência de acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa.
§' i9 -O_ªpmpreiados que não estejam incluídos numa
das hipóteses do parágrafo anterior tei"ão c_omo database a data do_s_c:u_último aumento ou reajustamento de
saj~io, ou, na ra~ta destª-' a data de início de vigência de
seú -contrato de trabalho. -=Art. 59 O_ s_ahídO do empregado admitido ãpós a
' correção salarial da_ çategoria será atualiiado na subseqUente revíSão, proporcionalmente ao número de meses
a partir: da admissão.
_
Parágrafo único. A regra deste artigo não se aplica
às empresas que adotem quadro de pessoal organizado
eni..:cãrreirã, no -qu31 ã correção incida sobre os respeCtivos níveis ou~ classes .de salários.
Art. 69 A correção dQ valor monetário dos salários
dos empregados que trabalham em regime de horário
p_arcial será calculada proporcionalmente à correção de
seu salário Por hOra de trabalho.
§ 19 Para o cálculo da correção do salário por hora
de trabalho, aplicar-se-á o disposto no art. 29 desta lei,
substituindo-se o salário do trabalho pelo seu salário por
·hora de trabalho e o salário mínimo pelo salário
mfnimo-hora.

"Dispõe sobre a manutenção da correção automá- tica semestral dos salários, de acordo com o lndice
Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, e revoga disPoSitiVos do Decreto-lei n9 2.065, de 26 de outubro de 1983.

-g-'29 Para o caso dos professores, serão aplicados as
seguintes normas:
I - o reajuste do salário-aula será calculado por analogia com o salário-hora de que trata o parágrafo ante-rior, com o prévio acréscimo do valor correspondente a
IO(deJ.:) ou 20 (viiit"i::) minutos, confonne se refiram a aulas diurnas ou notur.nas, respectivamente;

Dê-se ao projeto a seguinte redaçilo:
- Art. }9- O va.Ior monCtário dos salários será corrigido semeStralmente, de acordo com o lndice Nacional de
Preços ao Consumidor __ INPC, variando o fator de
aplicação na forma desta lei.
- _Pª-rãgrafQ_ ~nico_,_ O reajuste das aposentadorias e
pensões fai"~Se-ã nas condições previstas nesta lei para os
-salários dos trabalhadores.

H- o saláriO mínimo hora a que se refere o parágrafo
anterior será apurado pela divisão do salário mínimo por
162 (cento e Sessenta e duas) horas.
Art. 79 A correção monetária a que se referem os
arts. {9 e 29 desta lei não se estende às remunerações variá veis, percebidas com base em comissões percentuais
pré-ajustadas, aplicando-se, porém, à parte fixa do salário misto percebido pelo empregado assim remunera-do.

a

. Art. 29. A cofreç"ão eretuar-se-â se8un"do di~erSida~
de das faixas salariais e comulativamente, observados_os
seguintes critério~:
l -até 3_ (trê$) v~.es _o valor do salário mínimo,
multiplícando-se o saláriC? ajustado por um fator corres~
pondente a 1.0 (uma unidade) da variação s_emestral do
Indice Nacional de Preço_s ao Consumidor :- INPC;
· ll_- acima de 3 (trê~) salários mínimos -apticar-se-á,
até o linlite do inciso anterior, a regra n-ele contida e, no
que exceder, o fator -o,g- (oito dêciriiõS).
§ J9 Para os fins deste artigo, o Poder ExecutivO
publicará, mensalni~nte, a variação do Indice Nacional

Art. ,89 A correção dos valo!e$ monetâdos dos salários de trabalhadores avulsos, negociados para grupos
de trabalhadores, diretamente; pelas suas entidades sindicais, será efetuada de acordo com o disposto no ãrt. 29
desta lei.
Parágrafo único. No caso de trabalhadores avulsos,
cuja remuneração seja dis.ciplinada pelo Conselho Nacional de Política Salarial- CNPS, a data-base será a de
sua última revisão salarial.
-Art. 99 O empregado dispensado, sem justa causa,
no perío-do de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua
correção salarial, terá direito à indenização adicional

equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não
pelo Fundo deG<irantiã. do Tempo de Serviço- FGTS.

Art. 10.

Ficam

m.ant1aas

a~ âãfas-ba,~

da_catego-

rias profissionais, para efeito· de negociações coletivas
com finalidade de obtenção~de aumentos de salârios e de
estabelecimentos de cláusulas que regulem condições especiais de trabalho.
Parágrafo úncio. Os aumentos coletiVoS de salários
serão ajustado_s_ por um ano, não podendo ocorrer revi-

são, a esse título, antes de vencido aquele prazo.
Art. 11. Mediª.nte convenção, acordo coletivo ou
sentença normativa, fica ainda facultado complementar

a correção de salário a que se refere o -incisO II do art. 29
desta lei atê o limite de 100% (cem__por cento).
_
§ 1'1 Poderão ser estabelecidos percentuais diferentes
para os empregados, segundo os nfveis de remuneração.

§ 2"' A convenção -coletiva poderá fixar n-íveis diversos para a correção e o aumento_dos_ salários, em empresas de diferentes portes, sem pie qUe- rã.zões de carâter
económico justificarem essa· diveiSificação, ou excluir as
empresas que comprovarem sua incapacidade econômica para suportar esse aumento_.
§ 3"' Serâ facultado à_ empresa não-excluída do campo de incidência do aumento determinado na forma deste artigo, comprovar,·na ação_de cumprimento, sua incapacidade económica, para efeito de sua exclusão ou colocação em nível compatível com suas possilibidades.
Art. 12_~ Alêm da correção de que trata o art. 2"' desta lei e a constante do artigo anterior, parcela suplementar poderâ ser negociada entre empregados é empregadores, por ocasião da data-base, com fundamento no acréscimo de produtividade da categoria, parcela essa que terá por Hmite superior, fixado pelo Poder Executivo, a Variação do Produto Interno Bruto - PlB, real per capita,
ocorrida no ano anterior.
Art. 13. As empresas não poderão repassar para os
preços de seus produtos ou serviços a parcela suplementar de aumento salarial de que trata o artigo anteior, sob _
pena de:
I - suspensão temporária de concessão de empréstimos e financiamentos por instituições firianCeiràs· oficiais;
I I - revisão de conces_são de incentivos fiscãiS e de
tratamentos tributários especiais.
Art. 14. G_a_ran_ti_d_a a correção automática prevista .
no art. 29 desta lei, as empresas públicas, as sociedades_
de economia mista, as fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público, as entidades governamentais cujo regime de renumeração do pessoal não obedeça integralmente ao disposto na Lei n"' 5.645, de lO de dezembro de
1970,- legislação complementar, as empresas privadas
subvencionadas pelo Poder Público, as concessionárias
de serviços públicos federais e, demais empresas s-ob coo~
trole direto ou indireto do Poder P!lblico somente poderão celebrar contratos coletivos de trabalho~ de natureza
econõmiCã, oti conceder aumentos coletivos de salârios
nos termos das Resoluções do Conselho Nacional de
Política Salarial.
§ 1"'- As disposições deste artigo aplicam-se aos t~a
balhadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada
pelo Conselho Nacional de Política Salarial.
§ 29 Quando se tratar de trabalhadores avulsos da
orla marítima subordinados à Superintendência Nacional da Marinha Mercante- SUNAMAM, compete a
esta rever os salários, inclusive taxas de produção.
§ 39 ATriObserVâtJ.ciã. das disposições do presente artigo, por parte de dirigentes de entidades sujeitã:S à jurisdição do Tribunal ele Contas da União, poderá, a critêrio
da referida Cor_te, ser consideraâa ato irregular de gestão
e acarretar, para os infratoi'eS, inabilitãção temporária
para o exercício de cargo em comissão o"u (JJ.nção de confiança nos órgãos ou entidades da administração direta
ou indireta e nas fundações sob supervísão miniStefial.
§- 4"' N3. hispóteSi de dissfdio COletivo que eD.Voiva
entidade referida nu caput deste artígo, quando couber e
sob pena de inépsia, a petição inicial será acompanhada
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de parecer do Conselho Nacio_nal de Política Salarial relativo à possibilidade, ou não, de acolhimento, sob as-_
pectos econômicos e financeiros, da proposta de acordo,
§ 5"' O parecer a que se refere o parágrafo anterior
deverá ser substituído pela prova documental de que,
tendo sido solicitadp há mais de 3_0 (trinta) dias, não foi
proferido pelo CNPS.
Art. 15. As-categorias cuja data-base tenha ocorrido
nos ó.ltimos três meses anteriores à vigência desta lei será
facultada a negocoação de que trata o art. 11 desta lei
quando da próxima correção automática semestral de
salários, para viger no semestre subseqUente.
Art. 16. As disposições _referentes à correção e aumentos salariais constantes desta lei yigoram atê 31 de
julho de 1985.
Parágrafo único. A partir de [9 de agosto de 1985, a
correção e os aum_entos _s_alariªis, quando não acertado~
entre as partes, serão plenamente resolvidos pela Justiça
do Trabalho.
Art. 17. As disposições desta lei não se aplicam aos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios e de suas autarquias,
submetidos ao reginie da ConsolidaçãO das Leis do _Trabalho, salvo as autarquias instituídas pelas Leis n\"s
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e ().385,_ de 7 de dezembro de 1976, e as criadas com atribuições de fiscali~
zar o exercício de profissões liberais, que não recebem
subvenções ou transferências à conta do Orçamento da
União.
Art. IS. Esta lei entra em_ vigor na data de sua pub_li~
cação.
Art. 19. Regogam-se as disposições em contrário e
em especial os arts. 24 a 42 do Decreto-lei n\" 2.065, de 26
de outubro de 1983.
0

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.065,
DE 26 DE OUTUBRO DE 1983
Altera a legislação do Imposto de Renda, dispõe
sobre o reajustamento dos aluguéis resldencias, sobre
as prestações dos empr~stimOs do-Sistema F1nanceiro
de Habitação, ~obre a revido do valor doS salários, e
dá outras providências.

. .Â~.· 24~ .. Ã. ;;~i~ã~ d'~ ~;Í~·;d~; ·s;iâri~~-;~s~~~â~·~e·;
objeto de livre negociação coletiva entre empregados e
empregadores, a partir de I 11 de agosto de 1988, respeita-4o o valor do salário mínjmo legal.
_
Art. 25. A negociação coletiva observará a legislação aplicável e as normas complementares expedidas
pelos órgãos competentes do Sistenl.a Nacional de Relações do Trabálho.
Art. 26. O aUinento-s:ararial ãtê 31 de julho de 1985,
será obitido a cada se~estre, segundo as diversas faixas
de valor dos saláríOs e comõlativamente observados os
seguintes critériO$:
I - até 3 (três) vezes o valor do maior $3.lário míoimõ,
multiplicando-se o salário por Uril l'àtOr OOrtêij:ióhdente
a 1,0 (uma unidade) da variação sciinestral do lndice Na-cional de Preços _ao ConSuinidor (lNPC);
ti- de 3 (três) ; 7 (sete) maioi'eS salários mínimoS
aplicar-se-â até o liffiite do item anterior, a regra nde
contida e, no que exceder, o fatoi" de0,8-(oit0 dêcimos);
III- Qe 7 (sete) a 15 (quinze maiores salários míni~
fios aplicar-se-ão, até os limites _dos it_e_ns anteriores, as
regras neles contidas e, no que exceder, o fator 0,6 (seis

r

d~imiJs);

IV- acima de 15 (quinze) maiores salârios mínimos
a-pHcú-se-ãO as regras dos itens anteriores atê os reSpectivos limites e no que exceder, o_fator 0,5 (cinco dêcimos).
§ 1'1 Em caso de força maior, ou de prejuizás CaioprovadOS,
acarretem crítica situaÇão econômic_a e "fi-~
nanceira à empresa, será lícita a negociação do aumento
de que trata este artigo, mediante acordo coletivo, na,

que
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fo_rma prevista no Título VI da Consolidação das Leis do
Trabalho, ou, se malogrado o acordo coletivo, poderá o
aumento ser estabelecido por setença normativa, que
concilie os interesses em confronto.
§ 211 O disposto_ no parágrafo anterior tambêm se
aplica às entidades a que se refere o art. 40, cabendo exclusivamente ao Conselho Nacional de Política Salarial
-:-_ CNPS, fixar, mediante resolução, o nível de aumento
compatível com a situação da empresa.
Ar!. 27. Além do aumento_ de que trata o art. 26,
parcela suplementar poderâ ser negociada entre empregados e empregadores, por ocasião da data-base, com
fundamento no acréscimo de produtividade de categoria,
parcela essa que terá por limite superior, fixado pelo Poder pxecutivo, a variação do Produto Interno Bruto - PIB, real per capita, ocorrida no ano anterior.
Art. 28. _o-aumento salarial, a partir de 19 de agosto
de 1985 e atê 31 de julho de 1988, será obtido
multiplicando-se ó montante do salário, semestralmente,
pelo respectivo fator correspondente à fração da variação semestral do INPC como adiante indicado:
I - 0,7 (sete décimos), de l"' de agosto de 1985 ~ 31 de
julho de 1986;
I I - 0,6 (seis dêcimos), de i"' de agosto de 1986 a 31 de
julho de 1987;
UI- 0,5 (cinco décimos), de i"' de agosto de 1987 a 31
de julho de 1988.
Art. 29~ _ Além do aumento de que trata o art. 28,
p3rcela suplementar poderá ser negociada entre empregados e empregadores, por ocasião da data-base, em escala temporal ascendente, na forma de percentual que terá por limite máximo a correspondente fração decimal
restante da variação anual do lN PC, parcela essa condi-ç_i_Õri.ada aO resultado ~condmico-finarii::elfõ da_ empresa,
do conjunto de empresas ou da categoria económica.
__ Parágrafo _único. O limite e a condição previstos no
caput deste artigo não se aplicam a eventuais acrêscimos
negociados acima da variação__do lNPC no período, hipótese em que prevalecerá o disposto no artigo 35.
Art. 30. Entende-se por data~base a de infciõ de vigência de acordo ou convenção coletiva, ou sentença
normativa.
Art. 31. Os empregados que não estejam incluídos
numa das hipóteses do art. 30 terã_o como data-base_ a
dat_a do seU últimp aumento ou, n,a_ falta ~deste, a data de
inícíci de -vigência de seu contrato de trabalho.-·
§ ]'1 No caso de trabalhadores avulsos cuja remune-'
ràÇão seja fixada por órgão público, a data~base serâ a de'
sua última revisão salarial.
§ 2"' Ficam mantidas as datas-bases das categorias .
p-rofissionais, pã.ra efeito de negociação coletiva.
Art. 3~. O aumento coletivo não se estende às remunerações variáveis, percebidas com base em comissões
ou percentagen~, aplicando-se, porém, à parte fixa dosalário mistO.
~
_ Ar_~: 33.- O salário ·do empregado admit_í_do após o
atrmep.tO ·salarial da categoriã será atuaHZado=iia sUbseqaente reVisão, proporcionalmente ao número de meses
paftfr dá admissão. ~
§ l"' A regra estabelecida no caput deste artigo não se'·
aplica às empreSas que adotem quadro de pessoal orga- ·
nizado em carreira no qual o aumerito -incida- sobr~ os
respectivos níveis ou classes de salário.

a-

§ ?"' o· aumento deis saládos dos empregados quê
trabalhem em regime de horário parcial serâ calculado.
proporcionalmente ao aumento do seu salário por hora.
de trabalho.
·
·
Art. 34. Os adiantamentos ou abonos concedidos
pelo empregador serão deduzidos do_ aumento salarial
seguinte.
Art. 35. As empresas não poderão repassar para os
Pr'éços de seus produtos ou serviços, a parcela suplementar de aumento-salarial de que trata. o art. 27, nem, no
que se refere ao parágrafo único do artigo 29, quaisquer
acr'êscimos salariais que excedam a variação anual do

c
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Jndice Nacional de Preços a:o COnsumidor -lN PC, sob
pena de;
I - suspensão temporária de concessão_ de empr~ti-:
mos e financiamento$ por fílstituições firianCeiras aliciais;
II - revisão de concessão de incentivos fiscais e de
tratamentos tributárioS especiais.
Art. 36. Na negociaç[o colet!va pod~!ão ser fixa_dos
níveis diversos para o aumento dos salários, em empresas de diferentes portes, sempre que razões de_ caráter
econômico justifiquem essa diversificação, ou ser excluídas as empresas que comprovarem sua íncap"àcldade econômica para suportar tais aumentos.
Parágrafo único. Será facUltado à empresa, não excluída do campo de incidência do aumento determinado
na forma deste artigo, comprovar, na ação de cumprimento, sua incapacidade econômica, para efeito de eXclusão ou colocação em nível compatível cQm suas possibilidades.
Art. 37, __ -Para os fins deste decreto-lei, o _Poder Executivo publicará, mensalmente, a yariação do 1ndice_Nacional de Preços ao Consumidor- lN PC, ocorrida nos
6 (seis) meses anteriores. _
§ I~> O Poder Executivo colocará à disposição da
Justiça do Trabalho e das Entidades Sindicais os elementos básic:os utilizados para a-fiXação_ do Indice Nacional
de Preços ao Consumidor - lNPC.
§ 29 Para o aumento a ser feito no mês, ser~ utilizada
a variação a que se refeie o caput deste artigo, publicada
no mês anterior.

Art. 38. O empregado dispensado sem justa causa,
cujo prazo do aviso ptêvio terminar no perfodo de 30
(trinta) dias que anteceder a data de seu aumento salarial, terá direito a uma índenização adicional equivalente
ao valor de seu salário mensal, seja ele optante ou não
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FoTS:·Art. 39. O Poder EXC:CU.tivo poderá estabelecer, em
decreto, periodicidade diversa da prevista nos arts. 26, 28
e 37 deSte- decreto-lei. Art. 40, Até 31 de julho de 1988, no âmbito da
União, inclusive Territórios, as entidades abaixo relacionadas terão a concessão de parcelas suplementares e
acréscimos de aumento salarial, a que se referem os arts.
27 e 29, adstrita às resoluções do Conselho Nacional de
Política Salarial -- CNPS:
I - empresas públicas;
, I l - sociedades de economia mista;
III- fundações instifufdas ou mantidas pelo Poder
Público;
IV- quaisquer outras entidades governamentais cujo
regime de remuneração de pessoal não obedeça integral~
mente ao disposto na Lei nl' 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e legislação complementar;
V - empresas, não compreendidas nos itens anteriores, sob controle direto ou indireto do Poder Público;
VI- empresas privadas subvencionadas pelo Poder
Público;
VII- Concessionárias de serviças públicos federai.s.
Art. 4L As disposições do artigo anterior aplicam~
se aos trabalhadores avulsos cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho Nacional de Política Salarial CNPS.
Parágrafo único. ~ q~~itdo se tr~tar de traba_lhad~res
avulsos da orla marítima subofdúladoS-à_Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM,
compete a esta rever os salários, inclusive taxa~ d<? pro-dução, previamente ouvido o CNPS.
Art. 42. No prazo fixado pelo art. 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 deste decreto-lei, 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
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arts. 26 e 28, e das parcelas suplementares e acréscimos,_
_concédidos nos termos do referido art. 40. __
§ I~> O limite de dispêndio total da folha de pagamento, obtiçio na formª- deste artigo, somente poderá ser
ultrapassado se resultante de acréscimo da capacidade
produtiva ou da produção, e desde que previamente autorizado pelo Presidente da República.
_§ 2~> O Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Planejiunento da Presidência da República poderá expedir normas complementares para a execução do disposto
neste artigo,
§ 3~> A inobservância das disposições do presente ar- tigo, por parte de dirigentes de entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas da União, poderá, a critério
da referida Corte, ser considera9-a ato irregular de gestão
e acarretar para os infratores inabilitação temporária
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos ou entidades da administração direta
ou indireta_e nas fundações sob supervisão ministerial.
§ 4~> Na hipótese de dissídio coletivo que envolva entidade mencionada no art. 40_, quando couber e sob pena
de inépcia, a petição inicial será acompanhada de relatóriO têcnico dO-Conselho Nacional de Política Salarial
- CNPS, no qu~l se analisará a ocorrência d_os requisitos previstos no§ 1~> deste artigo.

Ou tubw de 1984

térío anterior, o que entretanto convém ficar consignado
expressamente na Lei para evitar possíVeis interpretações
divergentes, só resolvidas diante dos Tribunais.
Este projeto é uma réplica do que apresentamos em 27
de março de 1980 e que tomou o n~ 34, de 1980, arquivado em decorrência do término da legislatura anterior,
mas que r::ecebeu_ parecer favorável da douta Comissão
de Constituição e JustiÇa, conforme cópia do parecer
anexo.
Ainda em contribuição a tese que defendemos, anexamos cópia de decisão da 7~ Vara da Justiça Federal do
Estado do Rio de Janeiro e xerox de outra decisão do
Jcibunal_ Fede.ral de Recursos.
Sala das Sessões, 4
neiro.

d~

outubro de 1984, -Nelson Car-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.903, DE 9 DE JULHO DE 1973
Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos
Grupos-Atividades de Apoio Legislativo, Seniço
Auxiliares e Serviços de Transporte Oficial e Porta-

ria, do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá
outras providências.
O Presidente da RepÓ.blica,
Faço saber que _o Congresso Nacional decreta e eu
sállcioito seguínte Lei;
Art. 111 Aos níveis de classificação dos cargos de
pl"óVImento efetivo, das Categorias funcionais dos Grupos a que se refere esta Lei, criados e estruturados com
fundamento na Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
correspondem Os seguintes valores de vencimento~

:à-

O Sli.. Pl!ESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação,
-sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~>
Secretârio-

b lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 198, DJll984
Resguarda direitos adquiridos por funcionários da
Câmara dos Deputados e do Senado Federai, antes da
-vigên_cia da Lcl n' 5.093, de 9-7-73, quanto à percepção âe adicionais Por qüi~~iiênlos-.
O Congresso NaCional decreta:
Art. I~> Aos funcionários da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, nomeados para integrar os .quadros
de suas secretarias e que tenham entrado em exercício até
a data da vigência da Lei n~" 5.903, de9 de julho de 1973,
é assegur~do o direito à percepção dos adicionais- por
. qUinqiiêníOs na fOrma da legislação anterior.
Art. 2~' Esta Lei entrará em VIgor na data de sua
publicação.
Art. 31' RevOganl~Se as -disposições em contrário.

Justificação
O benefício pecuniário correspondente ao adicional
por tempo de serviço é assegurado aos setvidores públi-:
cos em geral desde a Co~sfituiçãO de 1934_{a~t. ~~-':das
DisposiÇões Transitórias), sendo garantido aos servido_.,__
res das duas casas do Congresso a partir _4o advento .da
Constituição de 1946.
_PQ.St~r_io__rmente, com o surgimento da Constituição de
1967 e da Emenda Constitucional n~> I, de 1969, foi editada a Lei n'i' 5.90____b,de__9_dejulho de 1973,_que, reportandose' ao art. 10 da Lei n~> 5.645/70, estabeleceu novo critério
para a conc~ssão dos ditos adicionais aos funcionáMos
do Senado, na base de cinco por cento por qUinqüênio de
efetivo exercício. até sete (7) qüinqüênioS. No âmbito
desta Casa a questão disciplinando-se através da ~eso
Jução n~' 18, de 1973, sendo certo que procedimento
análogo ocorreu na Câmara dos Deputados.
Ocorre, todavia, que um grupo de antigos servidores
de ambas as Casas do Congresso passou a sofrer enorme
preju-ízo com o dito novo critério, o que cOnstitui-aberração, jã que vinhaiiJ percebendo os seus adicionais segundo critérios que já duravam quase trin~a anos.
Tais funcionários têm, certamente, irrecusável direito
adquiridQà percepção desses qüinqUênios segundo o- cri-

r-

-Giupo ::__ Atividad~s de Apoio L~gislativa

Níveis

Vencimentos
Mensais (Cr$)
5.200,00
4.600,00
3.900,00
3.600,00
.. 2.400,00
2.000,00
1.500,00
1.300,00

SF-AL-8
SF·AL·7
SF-AL·6
SF-AL-5
SF·AL4
SF·AL-3
SF-AL-2
SF·AL·l
--~--II-

Grnpo --Serviços AU."<iliares

Níveis

Vencimentos
Mensttls (Cr$)
2.300,00
. 1.900.00
' 1.500,00
-1.000,00
900,00
--600,00

SF·SA-6
SF-SA-5
SF-SA4
SF.SA-3
SF·SA·2
·SF·SA·l
I!i - Grupo- Serviços de Transporte Oficial e Portaria

Ní_v,is
.
SF.TP·S ·-·----~··-·· .. ---······
SF·TP4 .. ··-·--·-"'·""···· .. -·.
SF·TP-3 ... ·····-'-·····''· .. -···
SF-TP-2 ·······----·---·"·····
SF-TP·I ......... -.-.·~··-····-··...

Vencimentos
MeBSais(CrS)
1.200,00
.1.000,00
900,00
•. 700,00
500,00

ArL 21' As_ diá_rias d~ que trata a Lei n' 4.019, de 20
de dezembro de l_961, e respectivas absorções, bem assim
a gratificação de nível universitário, refçreJ).tes aos cargos_ que integram o&. Grupos, de que trata essa Lei, ficarão absorvidas, em cada caso. pelos vencimentos fixados
no artigo anterior.
§ !I' A partir da vigência dos Atos de inclusão de
carg9s no nQvo sistema, a que se refere o art. 1~>, cessará,
para os respectivos ocup-arlte;;, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ _211 Aplica-se _o_ disposto n~ste artigo aos funcionãrios do Quadro de P~soal do Senado Federal, à medida que os respectivos cargos forem transformados ou
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transpostos para Categorias funcionais integrantes dos

ciõ- antes da vigência da lei nll 5.903, de 9 de julho

demais GrupOs', 'estruturados ou criados Ol:!. (Qrma da Lei
no 5.645, de 10 de d~mbro de 1970.
Art. 3o A gratificação adicioital por tempo de ser-

del973.
.Art. 2Q
cação.
Art. 3Q

viço dos funcionãrios do _Q_qaQJQ_d~_P_çssoal do Senado
Federal, que forem -incluídos nos GrUpos de que trata
esta Lei,'e nos demais estiuturados e criados na forma da
Lei n'i' 5~645, de lO de dezembro de 1970, será calculada
na forma do disposto no artigo 10 da Lei no 4.345, de 26

de junho _de 1964.
Parãgrafo único. Aos atuais funcionárlos__ que, em

decorrência da a pticação desta Lei, passarem a perceber,
mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de ac_ordo com a legislação anterior áerá assegurado a diferença como vantagem pessoal, nOminalmente
identificável, na forma do diSjJOsfõ _no artigo 4"', e respectivos parágrafos, da Lei Complementar n"' 10, de 6 de
maio de 1971.
Art. 4t> Os inativos farão jus à re_visã.Q.d$: proventos
com base nos valores de vencimentos fixados no Plano
de Retribuição para os cargos correspondentes àqueles
em que se tenham aposentado de acordo com o disposto
no artigo lO do Decreto-lei nt> 1.256, de 26 de janeiro de
1973.
§ I"' Para efeito do disposto neste a_r_t_igo, será considerado o cargo que tenha servido de base de cálculo aos
proventos_-ã-data da_aposentadoria, incidindo a revisão
unicamente n-a parte âo provento correspondente ao
vencimento básico, aplicando~se as normas contidas nos
artigos zv e 3'~ desta Lei.
§ 2'L __ Q __yencimento, que servirá de base à revisão do
provento, será o fixado para a classe da_ Categoria Funcional que houver absorvido o "Cargo de denominação e
símbolos iguais ou equivalentes aos daquele em que se
aposentou o funcionário.
§ 3'i' O reajustamento, resultante da reVisão prevista
neste artigo, ·será devido a partir da data _da publicação
dos Atas de inclusão de cargos para a Categoria funcional respectiva.
Art. 5" Os vencim~ntos, fixiQ_os no artigo 1" desta
Lei vigõrarão a pãrtif da data de publicação dos Atos de
transformação ou transposição de cargos para aS Categorias funCioilaiSCorrespondentes.
Art. 6"' Observando o dispo-sto nos artigos 8"', -incisO
III, e 12 da Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, as
despesas decorrentes da publicaçã-o desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Senado
Federal, bem assim por outros recursos a esse fim. destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 7"' Esta lei entra em vigor na data cte sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Brasília, 9 de julho de 1973; 152'1 da Independência e
85' da República. - EMILIO G. MEDICI - Alfredo
Buzaid.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÀO

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 34, DE 1980
Resguarda direitos adquiridos por funciodrlos da
Câmana dos D~putados e do Senado Fedenal, quanto
à percepção de adicionais por qiiinqtiênios, antes da
vigência da Lei n' ~t~3, de 9 de julho de 1973•.
O CongresSo Nacional decreta:
Art. I"' t assegurado aos funcionãrios. da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal o dereito a percepção dos adiciOnais por qíiinqüênios, outorgados na
forma da legislação anterior à vigência da lei n' 5.903,
de 9 de julho de 1973.
Parágrafo úníco. Somente farão jus ao benefício previsto neste artigo os funcioilários___nOmea:dos para il]te~
grar os. quadros das Secretarias da Câmara dos Deputa. dos e do Senado Federal que tenham entrado em exercí-

Esta Lei entra em vigor na data dt SUl)._ publi-

A Carta de 1937 _silenciou a respeito.
Sobrevindo a Constituição de 18 de setembro de 1946,
o seu Ato das Disposições Constituciõrtals. Transitórias
ordenou, "ipsis litteris.":

Revogam-se as djsposições em contrário. "Art. 25. Fica assegurado aos funcionãrios das
Secretarias das Casas do Poder Legislativo o direito
à pércepção de gratifiçações adicionais, por tempo
de serviço público".

_Jus~ificação

O benefício pecuniário correspondente ao adicional
- por tempo de serviço é assegurado aOs sei-vidores em gefal desde a Constituição Federal de 1934 (art. 23, das
DisposTçõeS Transitórias); sendo garantido aos_ servidores das duas Casas do Congresso Nacional, a partir do
advento da Lei Maior de 1946, cujo art. 25, do Ato das
DisposiçõeS Constitucionais Transitórias assim_ dispunha:

Nosso Estatuto Supremo de 24 dejaileiro de 1967, no
§ 3"' do art. 150 prescreveu que "a lei não prejudicarã o
direito adquirido, o atQjurídico perTeito e a Coisãjulga~~

.

A Emenda Constitucional n"' t, de 17 de outubro de
1969, promulgada pelos Ministros. da Marinha de Guerdo -ExércitO e da Aeronáutica Militar, trocando ape"Fica assegurado aos func_ionãrios das Secr.;tanas de artigo, reproduziu no§ 39 do art. 153, na íritegra, a
rias das Casas do Poder Legislativo o direito à pernorma inscrita no§ 39 do art. 150 supra transcrito. As 16
cepção de gratificações de adicionais, por tempo de
Emendas que a esta se seguiram não tocaram nessa reserviço público."
gra, mantendo, portanto, o princípio impostergável do
absoluto respeito ao direito adquirido. Por vía de conseNa esfera do Senado Federal, foi pela Resolução n9 6,
qUência, prossegue assegurado, garantido, o direito
de_1946, que ficou gararitido aos ·servidores_ da Cãmat:a
-líquido e certo dos funcionários da Câmara dos DeputaAlta o _d_i_r_e_üo de receberem o adiciOnal por tempÇ! d_e serdos e do Senado Federal à peicepção cont!nua da gratifiviço, a cada cinco an-os.
cação de adicionais por tempo de serviço.
Posteriormente, com o surgimento da Constituição de
A Carta Magna vigente omitiU:.se ·quanto·a tais adic:ío1967 e da Emenda n" I, de 1969, foi editada a Lei n"'
nais, donde se conclui que os funcioflãrios das duas Ca5.903, de 9 de julho de 1973 qu_e, reportando-se ao art.
sas do Congresso Nación"al admitidos depois da data em
10, da Lei nv 5.645/70, estab_eleceu novo critério para a
que entrou em vigor- 15 de março de 1967- não facollCessão doSc_adicioriais por tempo de serviço aos funzem jus aos mesmos. Contudo, pelo fato de haver, decla·
cionários do Senado Federal, tia base de cinco por cento
radamente, reafirmado que prosseguiam assegurados os
por qüinqüênio d~ efetiYo exerCício, atê sete qüinqliêdireito~ adquiridos., os funcionãriàs do Poder Legislatjvo
nios.
que percebiam adicionaiS por tempO- de serviço; e na for_Foi, em seguida, nesta _Casa, exp(!_dida a Resolução n9
ma sob a qual os vinha recebendo, esses continuaram, no
de 1973, que flx.ou; dentr-e outras medidas, o -novo
pleno gozo de tal direito.
criféiio para a concessão de adicionais--:-Então, mantendo esta intelecção atinente à matéria,
Na ól-bita da Câmara dos Deputados, procedimentos
Senado e Câmara ·prosseguiram pagando a seus funcio-análogos foram- adciiados.
nários
os adicionais em tela, consoante o sistema baixaOcorre, no entanto, que um grupo de antigos _servido~
do mediante Resolução, até que foi editada a lei n9
res de ambas as Casas passou a sofrer enorme prejuízo
5.645, de 10-XII-70. Esta se limitou a "estabelecer direcom o novo critériO, O qu-e-se nos afigurã literalmente absurdo, pois há quase trinta inoS-vinham percebendo os - trizes. para a classificação- de cargos do Serviço CíVíl da
União e das autarqu~as federais", E em 9 de julho de
adicionais por tempo de serviço segundo critérios ante1973, foi publicada a Lei n9 5.903, a "fixar os- valÕres de
riormente estabelecidos.
vencimentos- dos Cargos dos Grupos-Ativídades de
Cremos que in casu tais fUncionários têm irrecusável
Apoio legislativo, Serviços Auxiliares e Serviços. de
direito adquirido em continuar percebendo a gratifi~
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do
caçãõ do adicional por tempo de serviço na forma da le~
Senado Federal". O "caput" do art. 3'1' deste diploma legislação anterior à Lei n"' 5.903/73.
gal previu de expresso:
Por esse motivo preconiZamOs-, erii. respeito ao direito
adquit:ido desses servidoies, que a e~es é as$Cgurada a
"A gratificação adicional por tempo de serviço
perCepção dos adicionais por tempo de serviço na forma
dos funcionários do Quadro cJ_e Pessoal do Senado
da legislação_ ante_r_ior ao menciOnado diploma lega_!.
Federal, que forem ir1_cluídos nos Grupos de que traAssinale-se, a esta altura, que a iniciatiVa não altera o
ta esta Lei, e os demais. estruturados .e criados na
índice do adicional por qüinqüênio, não implicando, sob
forma da Lei n"' 5.645, de 10 de dezembro __de 1970,
nenhum enfoque, em aumento de desp-esa pública, pois
será calculada na forma do disposto no artigo lO da
esta já estava prevista, sendo paga até os idos de 1973.
lei n"' 4.345, de 26 de junho de 1964."
Sala das_ Sessões, 27 de març-o de 198~: - Ne~ Car~
neiro.
Inicialmente, cumpre assinalar que esta lei alude exclusiVamente aos. funcionários do Quadro _de Pessoal do
Senado, sem alusão alguma aos da Câmara, e nenhuma
PARECER
referência registrou quanto aos que já tinham seus direitos adquiridos constitucionalmente assegurados. E nem
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o
podia negã-los, pois não lhe assiste força para tanto.
Projeto de Lei do Senado n9 34, de 1980, que "resFluía inestancavelmente, por conseguinte, o irrefragâvel,
guarda direitos adqu~ridos por funcionários da Câma~
direito
dos funcionários de ambas as Câmaras do Parlara dos Deputados e do Senado Federl.l, quanto à per..
mento Brasileiro.
cepção
adicionais por qüinqüênlos, antes da vigên..
Pois bem. Além de toda a clareza polar desse direito", e
cia da Lei nt> 5~_903, de 9 de julho de 1973".
de toda a sua expliCitude, que garantia seguissem os funRelator: Senador Orestes Quérda.
cionários em- questão a re-ceber adicionais por tempo de
As gratificações adicionais, por tempo de serviço,
serviço nos moldes. e modalidades como lhes çram credietam asseguradas anteriot:meote mediante disposições
tados, o Senado expediu a Resolução n" 18, de 1973, e fi~
legais. Promulgada a Constituição de 16 de julho de
xou novo critério para a concessão__ de adicionais. Os
1934, O art, 23 das DisposiçõéS Tránsitóriasa ta.ís dispo~
doutos Senadores que elaboraram tal Resolução nela
-siti"vos pertinentes à matéria cOnferiu "status" de mandaw
não consignaram cláusula de efeito retroativo, Pois a
inento constitucional, declar_an_do expressamente que estanto lhes impedia o preceito consfituCionã.l sobretranssas gratifiCaçõeS ficavam mantidas.
crito, do asseguramento do direito adquirido dos fundo-

rs,

de
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nários do Senado que aqui já colaboravam antes da vi~
gência da Constifuíção atual. No entanto, a partir da
data que entrou em vigor referido ato senatorial, deixaram de receber seus adiciOnais, ria base anterior, legal e
.constitucionalmente assentada, os antigo-S funcionários
desta Casa.
O mesmo fato foi reproduzido na· Câmara dos Deputados, com prejuíZo- também para seus servidores nas
mesmas condições dos atingidos no Senado, pela aplicação e_rrônea da indigitada Re.,.olução.
Quando lei nova revoga a anterior, sobre determinado
direitO, não ·atinge os titulares desse direito ]â adquirido,
pois que, não desfaz a nova lei o direito adquirido na vigênCia da lei revogada.
Nesse sentido acaba de decidir, irrecorrigivelmente, o
Supremo Tribunal Federal, com embasamento em quatro decisões indênticas. Vem de publicar o Diúio da Justiça de sexta-feira última, dia 22 de maio co~rente, à página 4737:
RE-81 727 --SP- Rei. Min. Antonio Neder.
Recte.: Estado de São Paulo (Adv.:Michel Temer
Lulia). Recda.:_ Maria Amália de Mello Trindade
(Adv.: Pedro Andrade).
Decisão: Não se conheceu do recurso. Votação
uniforme. I• Turma. 29.04.81.
Ementa~ I. Se a Lei paulista n'i' 6.898 de 1962 concedeu ao funcionário estadual o direito de contar,
para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, o
tempo de serviço prestado em estabelecimento particular de ensino, e se é certo que o fUncionário contou o tempo de tal serviço particular na vigência da
referida lei, esse é um direito que o funcionário adquiriu, em definitivo. Portantõ, a Lei paulista n~'
9.825 de 1967, que revogou aquelaoutra, não desfez
o direito adquirido na vigência da Lei revogada. b o
que dispõe o§ 2', do art. 6'i', da Lei de Introdução ao
Código "Civil Brasileiro, de novo redigido pelo art.
J9 da Lei nt 3.238 de 19-8-57.
2. Precedentes do STF sobre o caso: RE-82.881,
RE-85.218, RE-82.883, RE-87330.
3. Recurso extraordináriO a que a Corte nega co.:nhecimento".
Tocado pelas manifestações de descontentamento dos
funcionãrios do Senado e da Câmara, que vêm sorrendo
mensal e crescentemente os prejuízos acarretados pelo
não-recebimento de adicionais da maneira como sempre
perceberam - e diante de injustiça tão flagrante - o
ilustre Senador Nelson Carneiro submeteu à elevada e
criteriosa apreciaçãO de seus dignos pares o presente PLS
n9 34/80, com o nobilitante intuito de assegurar aos funcionãrio_s do Senado e da Câmara o direito à percepção
dos adiCionaiS j:Jo{ijülnQüêniOS, outorgados na forma da
legislação anteriOr' à vigente da Lei n' 5.903~ -de 9 de julho
de 1973.
Conforme vimos- de desenvolvidamente esclarecer, a
proposição sob exame encontra-se plenamente fundamentada.
Atende à técnica legislativa, e~ incensurãvel sob o as_pecto jurídico-constitucio-ríãLAssim sendo, sob tais ângulos o nosso parecer
seu acolhimento.

~

por
-

Sala das Comissões, lO de junho de 1981.- Len01r
Vargas, Presidente em i::xercício- Orestes Quércla, Relator- Almir Pinto- Lenolr Vargas- Murilo Badaró
- Bernardino Viana - Moacyr D~la - Martins FUbo
. - Tancredo Neves- Franco MootOro- Nelson Carnei~
ro, sem voto.
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UNIDADE I

Ação Ordinãria n" 4.300 351
Autores: - Sidney Costa e P\ltrqs
Ré: - União Federal
Juiz: - Dr. Henry Bianor Chalu Barbosa

SENTENÇA
Vistos, etc. ..
Sidriey COsta e Outros func1onãrios do -Tribunal Regional Eleitoral desta cidade propõem ação de proc-edimento ordinário contra a União Federal p3ra pleitear o
restabelecimento de gratificação adicional suprimida e O
pagamento das diferenças respectivas desde a datada s_upressão.
Sustentam, em síntese.
'~[)·que; até a implantação da chamada classificação
provisória de cargos, estabelecida pela Lei n9 6.035~ de
30/4/!974, percebiam o adicional por tempo de serviço_à
razão de
a) 20% (vinte por cento) pelo primeiro qüinqüênio;
b) mais 10% (dez por cento) por cada um dos três
qüinqüêníõs subseqUentes;
c) 5% (cinco por cento), fínãlmente, para os restantes
qüinqUênios até 35 (tiinta e-ciricO) ahOs de serviço;
Partir do S-istema de imp"tanf.ação dã rei supra,
seguida pela classificação definitiva de cargoS, regida
pela Lei n9 6~L06, de 23/9/1974, tiveram o cãlculo da citada gratificação alterado para - gratificação paga à
bas_e de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio, até o limite
de 7 (sete) qüínqüênios;
3) que essa modificação lhes ofendeu direito adquirido, prejudicando-os, porque os percentuais, taiS- como
previstos ni Lei n~ 4.097/62, jâ- haviam se incorporado
aos respectivos patrimôil.ios- e essa Supressão contraria
o disposto na Constituição Federal no art. 153 - § 3t
("A lei não prejudicará o direitO adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."); contrariando ainda o art.
69 da Lei n'i' 4.657, de 4/9/1942 (Lei de Introdução ao
Código Civil);
4) que, quando optaram, tinham assegurados os adicionais por- tempo de serviÇo, Q.ue vinham percebendo
~m percentuais, estipulados _na Resoluçã_o n' ~7 {62 da
Câmarà dos Deputados, sob a égide da Lei n• 4.097/62;
pela opção não renunciaram aos direitos relativos a adicionais; e tais gratificações se constituem em direitõ- adquirido, com reconhecimento de ·vasta juriSprUdência,
entre a qual j>odein destacar a
"APELAÇÃO CIVEL N• 63.733 - RS (3043355)
EMENTA: Funcionalismo Público
Gcati_ficação por tempo de serviço.
SUa incorporação ao patrimôriio do_ servidor, constituindo direito adquirido, insuS:CetíVeJ de ser modificado
com a edição de lei nova. Direito asseguradQ_aos postulantes, para que continuem a receber dita gratificação,
que corresponde a trabalho feito (pro labore facto), na
forma como vinha sendo paga atê o advento da Lei n'i'
6.108(74."
Relator: Ministro Adhemar Raym1,_1.ndo
Apelantes: Abel Rodrigues e outros
Apelada: União Federal
__ A_dyogada: Dr' Sílvia Maria GonÇalves Friedl-ich (Aptes).
Brasnia 9/12(1980.
5) que os postulantes, aduzem, em convencimento à
sua justa pretensão, o parecer de alguns eminentes tratadistas, juristas e doutrinadores, entre os quais:
a) Hell)r Meirelles (Direito Adnlinistrativo-fls. 1220):

ii que.-a

''As vantagens pecuniárias, tendo em vista unicamente o tempo de serviço, tornam-se devidas desde
logo e para sempre com o só exercício do -cargo pelo
tempo fixado em lei."
b) Ministro Ribeiro da Costa:
"Concedo o mandado, porque entendo que a
gratificação adicional por tempo de serviço, fixada
em lei, assegura ao servidor público um quantum
sobre os seus vencimentos.
Se o funcioiiãrio público completou o tempo de
serviço exigido para entrar em gozo daquele beneficio legal, a lei ordinária posterior não pode revogar
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esse direito, que já está assegurado pela preceituação constitucional, no sentido de tratar-se de um
direito adquirido, que se incorpora ao património
do servidor público.''
Vieram junto~ à inicial documentos, basicamente, as
decisões_ COrroborando os fundamentos do pedido.
Regularmente citada, contestou a União Federal, às
fls. 246/249, sustentando em sfntese:
"Do alinhamento da lCgislação invocada ein abono da
pretensão e com referência ao beneficio -reclamado, vê-se
que:
1) a Lei nQ 6.035, de 30-4-74, alterou, na forma dos
seus Anexos A e B, o Quadro da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho, estabelecendo no seu artigo 99:

"A gratificação adicional por tempo de sei-viço
dos funcionãrios abrangidos por esta Lei serã concedida na baSe de cinco por cento por qüinqüênio,
calculada sobre o respectivo vencimento."
2) a Lei n• 6.108, de,23-9-74, e não a de n• 6.106(74,
argUida pelos interessados no item 2 da Ação inicial que fixou os valores de vencimentos e gratificações dos
cargos e funções do Quadro_ Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, criados
e--estruturados com fundamento na Lei n'i' 6.645/70, dis~
põe no seu artigo 39:
"A gratificação adiciorial por tempo de serviço
dos funcionârios do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta
Região que foram incluídos nos Grupos de que trata esta Lei e nos demais estruturados ou criados na
forma da Lei nt 5.645, de 10 de dezembro de 1970;
será calculada de acordo com o disposto no artigo
10 da Lei n9 4.345, de 26 de junho de-1964."
Dizem os interessados que essas modificações lhes
ofendeu o direito adquirido, visto que os percentuais,
tais como previstos na Lei n• 4.097/62, já havia_m se incorporado nos respectivos patrimônios.
Dita Lei, de 19-7-62, aplicou aos_ cargos e funçõeS dos
Quadros de Pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho,
das 4~ e 9~ Regiões, disposições das de n'i's 3.780, e
3.826/60, dispondo o artigo 39 desta última:
_ ··os funcionâríos das Secretarias de Tribunais
Regionais e dos demais órgãoS da Justiça do Trabalho das 4• e 5• Regiões perceberão, a partir da vigência d~ta Lei, gratificação adicionai por tempo de
serviço nas mesmas bases da percebida pelos funcio-'
pários da~ecretaria do Tribugal Superior do Traba-

lho." ·

·

"Art. .51' Os funcionãrios do Quadro de Pessoal
do Tribunal Superior do Trabalh_o perceberão, a
partir da vigência desta Lei, as gratificações a-dicionais por tefnpo de serviço assegUradaS-ias funcionãrios da Câmara dos Deputados e Senado Federal."
O Ph,1no _de_ C!assifica9ão ~e Cargos_ foi disciplinado
-neste Tiibunal peta Lei n'i' 6.082, de ~10-7:74, -cujo artigo
3~' tem a seguinte redação:
uA gratificação ·adicional por tempo de serviço
dos funcionãrios dos Quadros Permanentes das Secretarias doS TribuO!iis RegiOT!ais Eleitorais, que foram incluídos nos Grupos de que trata esta Lei e nos
demais estruturados ou criadO$ n_a forma da Lei n"
4.345, de lO de dezembro de 1970, serâ calculada de
acordo com o disposto no artigo lO da Lei n9 4.345,
de 26 de junho de 1974."
Concluindo-se que os autores. regidos pela Lei nt
1.71 fiT2, como jâ se disse, percebiam, até a implantação
do Plano - 19-JJ-74 - gratificação adicional por tempo
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de serviço na forma do artigo 3~ da Lei n'~4.049j62, Combinado coni o disposto na Resolução n~' 134/58, da Câmara dos Deputados, isto é: 20% pelo primeii'o qüinqüênio, mais 10% por cada um dos três subseqUentes e 5%
para os restantes, em razão de até 65%, passando, daí em
diante a percebê-los de acordo com o disposto no artigo
3<;> da Lei n"' 6.082/74, acima transcrita:.--· --ConVém ressaltar que- O- Egrégio 'J'ribunal Superior
Eleitoral, por meio do seu V Acórdão fl'i' 6.818 (recorte
em anexo), apreciando o Re_cursõ n<? 5.227...:,:..... Classe 4~
(Bahia --Salvador), da douta Procuradoria Regional
Eleitoral, oferecido contra decisão do TRE-daquele Estado que assegurou aos funcionários aa sua Secreta!ia
gratificaç-ão adicional por tempo de serviÇo na forma em
que era pâgo até a vigência das Leis n9s 6.081 e 6:082/74,
dele conheceu para cassar a decisãO recorrida."
À fl 251, um ofício do TRE esclarece que os Autores
receberam. até 31~10-74, gratfficãção aâiciClO~at por tempo de serviço nos termOs do art. 39 da Lei n94.049/62 cjc
a ReSolução n9 8 da Câmara dos Deputados a qual, em
seguida, passou a ser dada de acordo com o art. lO da
Lei n9 4.345/64. Acompiinha o ofício i'dã.Çã"o- dos Autores com menção dos respectivos percentuaiS anteriormente percebidos.
b o relatório.
Não havendo provas orais a serem produzidas, passo
a conhecer diretamente do pedidO; Oa fofma do art. 330,
I. do CPC.
Os AutOres vinham percebendo gratificações adicionais por tempo de serviço, antes da edição das Leis 6.081
e 6.082 de t 974, calculadas nos mesmos moldes das que
eram pagas aos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e da Câmara dos Deputados. Tal direito decorria
do disposto no art. 25 da Constituição de 1946, art. 79 da
Lei 1.814/53, art. 15 da "Lei" tl_9 2.831, de_1955• ..e. Resolução 134, de 15-10-1958, da Câmara dos·ne-putados.
A gratificação era calculada da seguinte forinã.: --=-20%
por ocasião do {9 qilinqüênio:' fd% em caaa urll dos 3
qüinqüênios s_eg.uintes e S% a cada qüinqüênio subSequente até 35 anos de serviço.
As Leis n9s 6.081/74 e 6.08-2./74 _qUe fixaram, respectivamente, os níveis e valores de vencimentoS do Grupo
DAS dos TREs e dos cargos de grupos dos quadros permanentes das Secretaríã.s dos TREs dispUseram que a
gratificaçã<i
~·passará a ser concedida na base de-5% por qilinqüênió de efetivo serViçO atê 7 qüinqüêilios" (art. 10
.da Lei n' 4.345/64) a que se reportam os dois diplomas legais anteriormente citados).
Dess_e modo, passaram os "qüinqüênios a atender, ex
nane, os valores da nova legislação.
Nãci poderiam, de fato, os novos diplomas legais desconstituir SitUações consolidadas sob a vigência·da legislação- anterior. A tal se opõe a estabilidade_das relações
jurídicas, sucedâneo da estabilidade d.as_relaÇões sociais:
lnsuscetíveis-de alteração são as gratificações já concedidas. De fato, os vencimentos dos funcionár1os públicos
sãO, em tes-e,- redutíveis; a inenos -que Já se -tenhãm iiitegrados o patrimôriio do servidor. Neste sentido é a lição
de Hely Lopes Meireles ln Direito Adrriinistrativo (fal·
tando palavras) aqueles pro labore facto (adquiridos pele
desempenho efettvo da função) ou ex facto terilporis (adquiridos pelo transcurso do tempo de serviço).
E, como acrescenta o Autor à O. 441 da mesma obra, o
adicional por tempo de se-rviço é vantagem ex facto tem~
poris, resultante de serviço já prestado e é irretirável do
funclonáTiõ; pOrque representa uma contraprestação de
serviço já feito. E. vantagem pessoal e dire"itô adquirido
para o futuro.
Assim sendo, os adicionais, nos percentuais em que foram concedidos, incorporaram-se definitivamente ao pa·
trimônio de cada um dos Autores. Não poderia nem
mesmo a lei nova privá-los de tal direito -(o C{úe· rião fez,
pois dispôs tão-so"mente para o fUturo) pena de ofensa ao
art. 153, § 39 da Constituição.

-a-

Em caso 1dênücõ, ci Ti'ibllnar Federal de Recursos decidiu:
~'Gratificacão por tempo- de serviço. Su-ã iricOr~
poração ao patrimônio do servidor,-constítuindo direito adquirido, insuscetível de ser ·modificado com
a edição de lei nova. Direito assegurado aos Postulaníes,_ para que continuem a receber dita gratificação, que corresponde a trabalho feító - (prO la.:bore facto), na forma como vinha sendo pago até o
advento da Lei 6.018/74." - Apelação Cível n9
63.733- RS (3043355)- ROi. Min. Adhemar RaymUndO.
- - - -- --~·
N9 seu vot.o, o Relator_ cita decisàó no_ mesmo sentido
do Ministro Ribeiro ,da Costa que est~ ~ fl. 15 destes au__tos. __
Adoto, sem r~trição_ Q entendimento dos Ilustres Prolatores das _decisões citadas.
Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno a
União Federal a restabelecer as gratificações adicionais
por tempo de s_erviço dos Autores, correspondentes aos
_qiiinqUênios completados antes da vigência _das Leis
6.08I e 6.082 de 1974, e da Resolução
9.648(76 do
TSE nos percentuaiS em-qUe-foram-então concedidaS.
- Co_ildiõõ~ oUtrossim, a Ré, a p·agar iios AutoreS as respectivas diferenças, a partir da indevida redução, com juros e correção monetária, bem como a ressarcir-lheS as
custas processuais-. Fixo Os hono:r_ªrios advCl'catíciós ã serem pagos pe"la UÕ.iãO-em Cr$ 100.000,00 (cem rriil_cruzeiros).

n•

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO
Julgando ação proposta po-r Sidney Costa e outros,
funcionários do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Rio de Janeiro, sobre restauração de gratificação adicional suprimída Pela União, o Tribunãl Federal de Recursos, por voto do ministro Willíam Pauerson, julg9_u
_ procedente o pedido, condenando a Uníão a restabelecer
as citadas gratificações adicionais nos percentuais entâci
fixadas, asêim çomo _o pagamen~o das. respçctjvas diferenças, a partir da data da indevida i-edüção:
- Sustentaram os peticionárioS, em sUá ãÇãô;· que a- partir da Implantação do novo Plano de Classificação de
Carg-os, tivêr'árTI as_gr_atifica:çõeS, que :útterloiirie-nte recebiam, à razão de 20% para q_primeiro qíiinqijénío;_IO%
-por cada um dos três seguintes e·s% para os-demais, até
35 anos de serviço. alterada para um percentual único de
5% por qlil~qilênio, até o mãxiri10--~~ sete. Seguild<? os
autores da ação, essa mudança lhes havia ofendido -direi~
to adquirido, já Que estavam incOrPOnidós-aos rispecii- vo~_ patrimônios as importânChs percebidas.
Em seu voto o ministro William Patterson enfatiza
que "não poderiam, de fato, oS novos -diplomas legais·
desconstituir situações consolidadas sob a vigência da legi~lação anterior._ A tal se opõe a estabilidade das re:
Iações jurídicas, sucedâneo da estabilidãS}e das relações
sociais". Considerou ·ele is menciOnadas &ratifLcações
como insusceJ)tíVeís- de alteraÇões; embora, de fato, ·•-os
vencimentos dos fundonãrios públicos são, em tese, redutíveis, a menos que já se tenham iritegrados no património do servidor". Assim sendo, os adicionais, nos percentuais em que foram conCedidos, -incorj:)ofiuam-se, definitivamente, aO Património de Cada um dos auto~e-s da
ação_, não podendo, nem inesmo uma nova iel, PriVá-lÕs
de tal direito, o que efetivainente não fez, pOis- apenas
dispôS para o futuro.
(Às Comissões de Constftuiçifo é Justiça, Diretora,
e de Serviço Público Civil.)
-

~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O~projeto
lido será publicado e remetido às comissões competen-

tes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretârio.
·
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 238, DE 1984
-Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alíena b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n9 95, de 1984- complementar, de autoria do Senador
Henrique Santillo, que altera a Lei Coni.plementar n9 45,
de_ 14 de dezembro de_l983.
Sala das Sessões, 4 de outubro di 1984.- Virgilio Távora - Humberto Lucena.

O SR .. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nos termos
regimentais, o requerimento lido serã apreciado ao "final
da Ordem do Dia da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência, não havendo .objeção do Plenário, resolve adiar a
apreciação das matérias constantes dos itens 6 e 7 da
pauta.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Di_s_cussão, em turno Uiiico,~ da redação final (oferecida pela Comissão de Rf:dação em seu Parecer n'~'
534, de 1984), do Projeto de Decreto LegiSfativo -n9
25~ cte 1983 (n9 13~/82, na C~ri:úira dos beputidos),
-que aprova o texto do acordo s-obre cooperação sã:.
-riítãría fronteiriça, coOcluído entre o_ Governei da
República Federativa do Brasil e _o Governo dii R.C.:
Pública d~ Ve~ezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro
de 1982.
Em discuss?.o. (Pausa.)
__
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussã-o, a redação final é conSiderada
definitiVamente aprovada, nos tenDas do art. -)59 do Regiinento Interno.
o- projeto vai à promUlgaÇão.
É a seguinte a redação final aprovada:

Redaçio final do PrOjeto de Decreto Legislativo n'
25, de 1983 (n9 138/82, na Câmara dos DeP.Utados).
Faço saber o CongreSso Nacional aprOvoU; nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e
-eu , Presidente do S~~~o Federal, pro·
mulgou o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N•

,~DE

I984

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Sul~
tária Fronteiriça, concluído entre o GovernO da República Federativa do Brasil e o Governo da Repuôll~
ca da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de
1982.
O Congresso Nacional decre~:
Art. !9 t aprovado o teXto do Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça, conclufdo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Goye:mo da Re-.
pública da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de
1982.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 2:

Discussão, em turno ónico, da redação fm~l (oferecida pela comissão de redação em seu parecer n9
- 535, de 1984) do Projeto de Resolução n9 26; de
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tenente- Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
16.04-1.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil,
__ oitenta e dois cruzeiros e trinta centavos).

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Encerrada a discussão, a redaç_ão final é considerada
definitivamente apróv'ã_da, nos termos do art: 359 -({o Regimento Interno_
O projeto vai à san~o-_

t a seguinte a redação final aprovada:
Redaçiio final do Projeto de Resolução n"' 26, de
1984,
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos
do art. 42, inciso VI, da Co-nstituição, e
•u__ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' , QE I984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operação de crédito no valor de CrS 16.041.082,33
( dezesseis milhões, quarenta e um mU, oitotentos e
dois cruzeiros e trinta e três centavos).
O Senado Federal resolv~:
Art. 1? ~ a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art.
2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 197Q, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos), correspondente a 4.100,89 ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN de Cr$ 3.911,11 (três mil, novecentos e onze cruzeiros e onze centavos), vigente em
maio de 1983; junto à Caixa Econômic~ Fedei-al,.mediante a atualização de recursos do Fundo de apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, de_stinada à construção
do Centro de Atividades Múltiplas, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo_ Banco Centra~
do Brasil no respectivo processo._
·Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3:
Dtscussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 77, de 1984 (n? 2.683/_83, Il!l Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrária - INCRA a doar à .
União o imóvel que menciona, tendo
PARECERE$ FAVORÁVEIS, sob n•s 53I e
532, de 1984, das ComisSÕC$:
~ de Assuntos Regionais; e
~ de Flnanças.
Em discussão. (Pausa.)
-·
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a__ dis_cussão.
Em votação.
Os Srs. Senadore{l que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1984
(n"' 2.683/83, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República.)
~

Reforma Agrária -INCRA, a doar l Unliío o imó-

vel que meuclona.
O .CórtJfrCsso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallas) -

Item 4:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
-da Câinarà nço 277, de 1983 (N"' 1.848/83, na casa de
-~ origem), que dispõe sobre a alteração do quadrO

permanente da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Slo Paulo e dã outras providêricias,- tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 455 e
456, de 1984, das Comissões:
-de Constituiçilo e Justiça; d
-de serviço públlto civil.
Em discussão. (Pausa.)
:_N_ão h;1vçndo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria
qUe, nos termos do inciso II, art~ .322, do Regimento Interno, depende para sua aprovação, do voto fayorâvel da
maioria absol•1ta da composição da Casa. Tendo havido,
entretanto, acordo entre as Lideranças, a matéria_ será
submetida aO Plenário, pelo processo simbólico.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A-provado o projeto, em primeiro" tui-no, e decorrido o
~ inie-rst'ício de 48 ho-ras, pi-evisto no art.- 108; § 3"', da
Co_O:sti~uiçào, o projefo será inclufdo em Ordem do Dia,
para apreciaçãO em segundo turno.
:1:. o seguinte o projeto aprovado em primeiro tur-

no:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 277, DE 1983
(N"' 1.848/83, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente
do T_ribunal Sp.perior Eleitoral)
Dispõe sobre a alteração do Quadro Permanenti•
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Esta~
do de São Paulo e dá outras providências.

:B o Seguinte Q projeto aprovado:

Autoriza o Instituto Nacional de Colonizaçio

de ColonizaçãQ. "Santa Cruz", antiga Fazenda Nacional
--de Santa Cruz, no Município do Rio de Janeiro, Estado
-do Rio de Jan_~iro.'
Parágrafo único. O imóvel a que sé refere este artigo
está avei-badO, ein maior porção, em nome do INCRA, à
margem da transqrição n9 54.177, a fls. 114, do Livro 3CF, do 4' Ofício do Registro de lmóyeis da Comarca do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e tem _os seguintes limites e confrontações: ao norte, com terras da
Base Aérea de Santa Cruz e com a rua Prado Júnior; a
este, com a rua Prado Júnior e çom a Rua Império; ao
sul, com a r:ua Império; e a oeste, com terras da Base
Aérea de Santa Cruz.
Art. 2? O imóvel de que t_rãta o artigo anterior ficarâ
sÕb àjui1.SdiÇã0 dO Ministério da Aeronâuticã.
Art. 3? A doação autorizad_a nesta lei s-erá efe~ivada
mediante termo lavrado em livro próprio do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrâria.
ArL 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições enl contrário.

decret~:

Art. I' Fica ·o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrãria - INCRA, autorizado a doar à Uniã_o
o imóvel com 6.636 m2 (seis mjl, seiscentos e trin~a e ~~is
metros quadrados), denominado Lote 146-A, da Gleba
Guanabara, Seção E, remanescente do Projeto Integrado

O Cõrigresso Nacional decreta:
Art. 1"' São criados no Quadro Permanente. da $ecretaria do Tribunal Regior,tal Eleitoral do_ ~tado de ,
Sã.o Paul9:

I - no Grupo-Direçã-o eAssessoramento Superiores,
TRE-DAS-100, I (um) cargo de provimenio em comissão de Diretor de Subsecretaria, código TRE-DAS-10 l;
II - no Grupo-Outras Atividades de- Nível Superior,
código TRE-NS-900, 2 (dois} cafgos ilã. Categoria de
Me:dico, código TRE-NS-901, e 2 (dois) na aitegoria de
Contador, Código TRE-NS-924.
Art. 2? FicaiD extinto~: I (um) cargo na ca-tegoria
de Assessor, TRE-DAS-102, do Grupo·Direção e Asses-
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soramento Superiores; I (um) cargo na Categoria de Taqufgrafo Judjciário, código TRE-AJ-022, do GrupoAtiVidade_s de Apoio Judiciâ.rio e 4 "(quatro) cargos na
Categoria de Agente Administrativo, TRE-SA-80_1, do
Grupo-Serviços Au:ltiliares.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei s~rão at~ndidas pelas dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São
Paulo.
Art. 4? Esta lei e_ntra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 5:
Dí~Ctissão, em turno único, do Projeto de Resolução ri"' 39, de 1984 (apresentado pela Comissão de
EconOrhia cOmo conclusão de seu parecer n"' 344, de
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aragarças (GO) a elevar em Cr$ 22.299.000,00 (vinte e
dois rnilhõe_s,_ duzentos e noventa e nove mil cruzeiros); -o nlofltantê de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 345 e 346, de I984, das
comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
S o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 39, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aragarças
(GO) a elev1_1r em Cr$ 22.299.000,00 (vinte e doís mi~
lbões, duzent~s _e ao venta e nove mil cruzeiros) o moo~
tante de suã díVida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I? S a Prefeitura Municipal deAragarças, Estado de Goiás, rios termos do art. 2"' da Resolução n' 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
eleVar em CrS 22.299.000,00 (vinte e dois milhões. duzentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de agente fmanceiro do Fundo de Apoio ao Desen vofvimento Social - FAS, destinado_à implantação de galerias pluviais, guias e meiosfios, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se,
agora, à apreciação do requerimento de urgência,lido no
Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n"' 95, de
1984 -Complementar.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
à
imediata
apreAprovado o requerimento passa-se
ciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n"'_95, de 1984 ~Complementar de autoria ào Senador Henrique Santillo, que altera a Lei
-complementar n"' 45, de 14 de dezembro de 1983,
tendo
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PARECERES sob nl's 544 e 545, de 1984, das

Comis~

sões:

- de Consdtulçlo e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e quanto ao mérito: favorável; e
-de Finanças: favoráveL

Sobre a mesa, substitutivo que será lido pelo Sr. 19Secretârio:
h lido o seguinte
EMENDA N9 1, de Plenirio
(SubstitutivO)

Ao Projeto de Lei do Senado n~ 95, de 1984,
Dê-se ao Projeto a seguinte redaçãÇJ:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 95, DE 1984
Dá nova redaçio a dispositivos da Lei Complemen~
tar n~' 25, de 2 de julho de 1975, alterada pela Lei
Complementar nl' 38, de 13 de novembro de 1979 e
pela Lei Complementar n'? 45, de 14 de dezembro de
1983.
O Coilgresso Nacional decreta:
Art. li' O inciso X do art, 4? da Lei Complementar
nl' 25, de 2 de julho de 1975 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 49
X- a renumeração mínima dos Vereadores será de
6% (seis por cento) da que couber ao Deputado Estadual, podendo nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no art. 7'?.
Art. 2'~' );: revigorado o art. 79 da Lei Complementar
n'~' 25, de 2 de julho de 1975 com a seguinte redaçãÇI:
"Art. 7'1 A despesa com a remuneração deVereadores não ultrapassará a 6% (seis por cento) da
receita efetivamente realizada no exercíCio anterior."
Art. 3'~> Esta Lei Complementar Cntra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições Cm coritrário.

Justificação
A modificação do Projeto, nos termos do presente
sub~titutivo, se faz necessária tendo em vista que ao ser

elaborada a Lei Complementar n9 45, de 14 de dezembro
de 1983 pretendeu-se alterar disposição Contida no ait. 79
da Lei Complementar n9 25, de2 de julho-de 1975 ocorrendo, no entanto, falha de técnica legislativa na sua feitura que ocasionou, apesar de atender os objetivos com
que foi idealizada, a revogação tácita do citado dispositivo que pretendemos ver restabelecido com a nova cedação que oeferecemos, consubstanciando, no mérito
idêntica providência constante do Projeto original.
A outra alteração diz respeito, à elevação para 6% da
remuneração do DeputadO Estadual, o piso salarial do
Vereador.
Essa medida virá atender a justa reivindicação de edis
de pequenos municípios, cuja remuneração torna-se aviltante, considerando-se a importância da atuação desses
bravos servidores públicos.
Várias projetes nCSse sentido tramitam atualmente
nesta e na outra ca$<1 do Congresso COnVindo, por economia processual, a inserção numa só proposição das
duas modificações, restabelecendo na Lei original todas
as disposições sobre a matéria.
Assim justificada, acreditamos deva a presente einen·
da merecer a acolhida dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1984. --Henrique
Santillo.

O SR. PRESIDENTE-(Moacyr Dalla)- Em discussão o projeto e o- substitutivo, em turno único.

O SR. MARCONDES GADEUIA - Sr. Presidente,
Pela ordem, gostaria de saber quem ê o autor do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- O substitutivo é de autoria do nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. MARCOI'IIOES GADEUJA -S. Ex•
da matéria?

~autor

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Do substitu·
ti vo.
O SR. MARCONDES GADEUIA- Sr.-Presidente,
eu suponho que o Senador Henrique Santillo vai explicar
à Casa_ ~s raz_ões qu~ o. levaram a apresenta! o substitutivo. Portanto, eu meu reservo para discutir logo após S.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo-a
palavra ao nobre Senador Henrique Santilio, para discutir.

O SR, HENRIQUESANTILW PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISAO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) em discussã-o a matéria. (Pausã.)

Continua

o.::Sr. M~rcond~ Gadelha -Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
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Ora, Sr. Presidente. esseestúnulo aos vereadores, atra·
vés de uma remuneração mais justa, corresp-ondente às
suas dificuldades e às suas atribulações, estão no cerne
da yontade deste Congresso, vontade longamente sopitada e que agora vem à luz, através da propositura brilhante do Senador goiano.
Sr. Presidente, mais regozijado sinto-me agora com
essa oãlteração também do piso, proposta no substitutivo.
Ainda com mais razão, com carradas de razão, vamos
votar e aprovar esta proposta. Não sabia do acordo de
Lideranças também referente ao substitutivo, mas só
posso juntar a ele meu esforço, meu sentimento e meu
aplauso.
De modo que o voto desta Liderança e o meu apoio
pessoal também são para o substitutivo, que esperamos
também venha a ser consagrado pela Câmara dos Deputados, para que em breve o município tenha consolida-.
das suas funções políticas, com os vereadores deixando
de exercer funÇões meramente adjetivas e tendo reconhecida efetivamente ·sua importância como sustentáculo de
todo o arcabouço federal deste País.
Desta maneira, Sr. Presidente, manifestamo-nos favoravelmente ao substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) em discussão. (Pausa.)

Continua

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex• poderia nos dizer se
há pareceres sobre o substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão dados
em plenário nesta sCssão, nobre Senador. A matéria estâ
em regime de urgência.

O Sr. Aderbal Jurema- Então, eu pediria preferência
a leitura dos pareceres.

par~

O SR. MARCONDES GADEUIA (Para discutir.
Sem revisão do orador.) -sr: PreSidente, Srs. -senado-

res;
Tinha conhecimento de um acordo da Liderança do
meu Partido em relação à proposta original do Senador
Henrique Santillo;

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• vai- nle desculpar,
pois eu me omiti, maS-não propositadamente. Quero dizer, inclusive, que esta sugestão partiu sobretudo da Li~
derl,lnça do seu Partido, cujo ~itular infelizmente não__ se
enco~tra presente, Senador Aloysio Chaves, que acordou c~nosc_9 também do_ pis()_~lari~l dos Verea~o!es_.

O SR. MARCONDES GADEUIA - Di<ia .u; Si.
Presidente, que tinha conhecimento de um acordo d8. Liderança do meu Partido em relação ao projeto origirial
do Senador Henrique Santillo. Imediatamente, manifestei meu entusiasmo, além da minha anuência, com o
espírito e o texto da matéria que vem, -eVíáelü:erilCnte,
Corrigir uma injustiça flagrante contra os legisladores
que compõem a própria base da Federação e que exercitam seu labor juntq__ à sociedade, ao pé do cidadão, aus·
cultançlp e vivendo suas .vicissitudes, seus problemas e
suas necessidades.
Sr. Presidente, considero esta matéria da maior importáncia e quero consignar aqui, mais uma Vez, meu louvor
ao _Senador Henrique Santillo por sua iniciativa. Sabemos nós o quanto esta F.ederação está descaracterizada
pela excessiva centralização de poderes, pela rigorosa
concentração de atribuições e -competências.
O município ê a base da Federação e a cêlula mater da
própria democracia, e o municipalismo, que é a democracia trocada em miúdos, lamentavelmente sofreu durante esses anos todos tantas ondas que o solaparam e
minaram sua consistência, a ponto de se torná-Jo irreconhecível. Nenhum alento havia para os próprios vereadores no sentido de constituição de uma base política
que fizesse com que, no futuro, as aspir8çõ-es municipalistas pudessem ser imaginadas até como uma situação
con~eta.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Encerrada a
discussão da matéria em regime de urgência.
Solicito ao nobre Senador Hêlio Queiras, o parecer da
Corilissão de Constituição e Justiça sobre o substitutivo.

O SR. HELIO GUE!ROS (PMDB- PA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
- S-rs~ Senado!es:
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao substitutivo apresentado em plenário pelo
no!Jre Senad()r Henrique Santillo, por siõat; autor do
projeto original.
A Có:ffiiSsão enteD.de-que O Si.ibStítutivo -do nobre Se-nador de Goiás v~ cons()_Iidar uma série de projetas; se
não me engano mais de 20 projeta-s coi:n o mesmo o_&jeUvo, com o mesmo tema. Aqui no Senado e na Câmara
dos Deputados, estão se processando cerca de 20 proje-_
tos, todos com esse objetivo. Com o substitutivo, S. Ex•
~~â _inCurtando a marcha de todos esses processos.
Ainda na última reuniãO da Comissão de ConStitUiÇã"o
e Justiça, ao apreciar um projeto em que se propUnha o
aumento de 4% para 6% do piso salarial, foi proposto
que se apensasse esse processo a todos os demais em curso nesta Casa.
De modo que, em face da justiça da propositura dQ
substitutivo e porque nada há de incostitucional nem injurfdico. pois tudo é rigorosamente constitucional, jurí·
dico e regimental, o parecer da Comissão de Justiça é favorável ao substitutivo apresentado pelo nobre Senador
Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para emitir o
parecer da Comissão de Finanças.
O SR. HELIO GUEIROS - Sr. Presidente, Srs. Senadores; ·
Apensando a este meu parecer o que já foi dito com relação a~ parecer da Comissão de ConstituiçãO e Justiça,
quero dtzer que, sob o aspecto financeiro, 6 mais do que
justa esta proposição.
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Há informaçõeS- de qiie inúmeros municípios do Bfasil
pagam os seus vereadores menos do que um salârio mínimo. Vereadores do interior do Brasil estão percebendo

menos que utn salário mínimo, exatamente porque existe
essa limitação de 4% sobre a arrecadação.
Note-se que no substitutivo apresentado pelO Senador
Henrique Santil16, que já-foi destacado aqui, esse limite
tem seu cálculo sobre a arrecadação do ano anterior;
quando se sabe que estamos suportando uma inflação de
mais de 200% ao ano, signifiCa que~ atê modesta a nova

limitação proposta pelo Senador Henrique Santillo.
Convém ainda notar que os vereadores do intCrior devem estar sofrendo, ainda hoje, uma defasagem oriunda
de outros tempos da vida brasileira.
Houve um instante na vida brasileira em que se achou
que vereador tinha de trabalhar de graça. Então, durante
anos e anos, eles foram punidos, os únicos legisl8dores
punidos na Nação brasileira com essa obrigação de ira~
balhar de graça. ~claro que essa reconquista do seu sa~
lá rio digno, porque todos sabem que o trabalhador é dig~
no de seu salário, tem de ir sendo fciito paulatinamente,
convindo notar ainda mais que estes limites vão atender
mais a situação dos -vereadores do interior, porque todo
mundo sabe que os vereadores das capitais já consegui~
rarn, através de emendas às suas constituições estadUaiS e
de suas leis orgânicas, receber 50% do que gari.ha um.- de:
putado estadual.
O Senado da República está opinando -para que o ve~
reador do interior possa ganhar pelo menos 6% do que
ganha um deputado estadual.
Por este motivo a Comissão de Finanças julga total~
mente procedente o substitutivo apresentaáO- pelo ilustre
·
Senador Henrique Santillo,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres
são favoráveis,
Completando a instrução da matéria passa~se à votação, nos termos do inciSo II, letr~, ".a", do art. 322 do
Regimento Interno,
A proposição depende, para a sua aprovação, do voto
favorável da maioria-:da composição da Casa, devendo a
votação ser feita pelo processo norii.inal. tend-O hã.Vid.O,
entretanto, acordo entre as Lideranças, a matéria será
submetida a Plenário, simbolicamente.
VerifiCalldo-se a ausência, temporária, da maioria- dõs
membros da Comissão de RedaÇão; a Presidência, nos
termos do§ 1~' do art. 90 do Regimento Int~rno, designa
os Srs. Senadores Aderbal Jurema. e Fábio Lucena substitutos eventuais da referida Comissão.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudiáldo o projeto.
A matêiiã. vai à Comissão -de Redação, a fim de ser redigido o vencido para o turno suplementar.
Sobre_a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 111SecretáriQ.
·-- ·
h lida a seguinte:
PARECER N• 570, DE 1984
(Da Comissão de Redaçiio)
Redação do vencido para o turno suplementar do
Projeto de Lei do Senado n"' 95, de 1984 - Complementar.
Relator: Senador Aderbal Jurema
A Comissão_ apresenta a redação do vencido para o
turno suplementar do Projeto de Lei d_o Senado n~' 95, de
1984- Complementar, que altera a Lei Complementar
nl' 45, de 14 de dezembro de 1983.
Sala das Comiss-õeS, 4 de outubro de 1984. - Almir
Pinto, Presidente - Aderbal Jurema, Relator ~Fábio
Lucena.
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ANEXO AO PARECER No 570, DE 1984
Redaçlo do vencido para o turno suplementar do
Projeto de Lei do Senado n"' 95, de 1984 - Complementar, que dá non redaçio a dispositivos da Lei
Complementar p9 ZS, de 2 de julho de 1975, alterada
pelas Leis Complementares_ n~ ~~ de lJ d_e _n~vembrO_
de- f979 e n' 45, de 14 de dezembro de 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O íriciso X do arügo--41' da Lei Complementar n~' 25, de 2 de julho de 1975, passa a vigorar com a-se~
guinte rcidaçã9:
.. "Art. 49
, • , ..••• , • , .•.•...••·•••--, ••-••• ·~
X- a remuneração mínima dos Vereadores será
de 6% (seis por cento) da que couber ao Deputado
Estadual, podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no artigo 79,"
Are 29 ~ revigora_do o artigo 79 da Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, com a seguinte redaçã9:
"" "'À~t~ 79 A despesa com a remuneração deVe-- feãdores não ultrapassará a 6% (seis p-or cento) da
-receita efetivamente realizaâa no eXeicício anterior,"

Ãrt. j9 E.Sta-Le(Ciitra em vigor na data de sua publicação,
Art. 41' !tevogam~se as disposições em c<:_mtrâr~o.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Díscussão
do substitutivo em turno complementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem emendas o substitutivo ê
dado como definitivamente aprovado, nos termos do art.
318 do Regimento Interno.
A matéria vai à C~mara dos Deputados.
~O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaÚa) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
vOtação, em: turno llUico, do Projeto de Lei da Cãritara n9 10, d~_1981 (n9 1.529/79, -n~ cas~_deõrigem). que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 3S5, de
1981, -das ComiSSÕC$:
-de Legislaçio Social; e
- de Finanças.
2
Votaç~o, _errl turno único~-do Projeto de Lei da Câmara n~' 44;-de l9--ª_l (n'<' 5S7f79, na Casa de origem), 'que
veda aos veículOs de comunicação de massa (rádio, televisão, cineriia, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculação de anllncios e de comerciais que não sejam 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:
- d_e Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
-de Finimças, favoi-ável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n9 53, de 1977 (n~'227/75, na Casa de origem), quCdis-

põe sobre condições a obs~ar na renovação de con_tratos de atletas profissionais, e dá outras providências, teri:.
do
PARfCERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 el.361,
de 1981, das Comissões:
-de Legfslaçio Social; e
- de Educaçio e Cultura.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1979 (n9 4.257j77, na Casa de origem), que
autoriza a alienação de im6vei~ residenciais da Rede Fer~
roviâria Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
-de Transportes, Comunfcaçio e Obras Pdblicas, ]9
pronunciamento: contrário; 29' pronunciamento: favorável
ao- Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, 19 pronunciamento; favorável; 211 pronunciamen~o: favorável à Emenda de Plenário; e
- de Consdtuiçlo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenârio.

5
Votação, em turnO llnico, do Projeto-de Lei da Câmara n'<' 11_4~ de 1984 (nl' 2.867/76, DR: Cisa de O~igem), que
introdUZ rllõdTficações nã: Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob n•s 299 e 300, de 1984, das Comissões:_
- de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
uridicidade; e
_- de_Legislação Social, contrário.

Votação, em turno linico (<!preciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 51' da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Sociãt, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n's 692 e 693, de 1982, das Comissões:
-de Legislaçio Social, favorável, 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
Montara.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob _n9s 23 a 25, de 1984, das Comissões~

-=--de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: coo~
trãrio; 211 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidaôe do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
-de Finanças, favorável nos termos de substitutivo
que oferece.

8
DiSCUsSão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 13, de 1980, de autoria do Senador Itamãr Franco,--q-ue estabelece abatimento nos preços de derivados
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motorist~s profissionais autónomos, tendo
PARECER, sob N9 533, de 1984, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
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O SR. PRESIDENTE (Moocyr Dalla)- Está encer-

rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 minutos.)

DISCURSO PRONUCIADO PELO SR. BENEDITO FERREIRA NA SESSÃO DE 14-8-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS~-" GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na long;;t ''viagem" que empreendi, no enc~lço dos
historiadores, e na busca da origem, e razões da existê:n·

cia,-destas fiB;uras antipátiCas, que são os inipostOS, volto
depois de muita luta c canseiras, convencido c vencido,
aceitá-los, (os impostos) Como indispensáveis ao conví-

vio humano, em sociedade, visto serem eles os únicos
sustentáculos da administração pública.
Quanto ·a origem-, püde apurar que, inicialmente, proviÓham do chamado Patrimônio Real, ou seja, eram obtidos, sob a forma de rendimentos, extraídos do património dominial cuidados, pelos chefes dos clãs, reis ou imperadores, sob as formas vãriaS, dos dfzimos~-das vintenas, dos quintos, cisas, etc.
-Com o correr dos tempos, outras formas e meios foram sendo encontrados e adotados como recursos para o
custeio da administração pública ou comum, foram sendo adotados os chamados impostos diretos e indiretos,
as taxas, as contribuições, mas mantidos os ineios itiiciais.
i>e qualquer forma impostos aos indivíduos, pelos governantes dos grupamentos sociais, que lheS decretav.am
as obrigações em troca do oi-denamerito das relaçÕes de
uns com os outros e lhes assegurava a proteção a existência .e.~. vi~. , ... ~~"
_ _
,
_____ . ___ ~.:.. ..
Atravessando os tempos e chegando os dias atuais,
como Fonte de Rendas do Tesouro Público, a verdade é
que, atê bem próximo dos nossos dias, especialmente nas
novas terras que foram sendo descoberta, como é caso
das Américas e p.artícidúmente no BraSil, tanto -na fase
Colonial como no Império, ou mesmo na República, a
maior fonte de rendas, das nossas administraÇões, foramas de origem dominial e secundariamente, a fiscal.
Com a urbanização da economia, foi-se acentuando o
sistema fiscal, instituindo-se novos tributos, taxas e contribuições na medida em que, crescendo os burgos, vilas
, e cidades, foram surgindo e multiplicandO-se-os problemas comuns e em conseqaência, exigindo cada vez mais
a contribUição de todos.
A contribuição ou chamado Imposto Fiscal, passou a
ser tão, ou mais importante;,. "elo" para a Convivência em
comunidades, e em certos aspectos, mais irDpOrtarite que
. o própria· regime político, visto que, sem aquele nãó subsiste os meios para a existência do Estado, organizandor
e regulador das relações dos indivíduos.
A origem do Imposto Fiscal, remonta a tempos que se
perderam no pretérito da humanidade. Historiadores
ilustres, em todas as épocas, invariavelmente, procuraram registrar, ao descreverem usos e costumes das civilizações, enfatizaram os seus siStemas tributários. Heróto-do, talvez o mais cêlebre da antiguidade, viajant~:~ que foi,
através dos COittinentes então collhecidos,-Ásia, África e
Europa, convivendo com os habitantes e aprendendo os
seus costumes, lendas e histórias, assinalou para a posteridade, escrevendo e informando-nos, sobre a cobrança
de impostos em razão do chamado vínculo de Jurisdição
Fiscal, aos habitantes dos antigos Impérios que povo·avam -as regiões dos rios Tigre, Orange e Eufrates, e que
dataria, de mais de 4.000 (quatro mil) anos, anteriores a
nossa Era Cristã. Seguildo Heró_todo, era-lhes cobrado,
10% sobre a produção, que se constituía ria,, '"'CléCiniã"_e_
era de cada um a ·quota de contribuição às despesas do
Estado, devida pOf todas as cani8.das sociais. '
Mesmo não se podendo indentíficar bem, os sistemas,
·formas e quantitatiVos percei1tuciis, impóSio-s aóS-súditos
ou povos conquistados através das guerras empreendidas pelos Reis, ou simples Chefes-Tribais da antiguida-

de, ou mesmo a destinação dos recursos arrecadados, temos por exemplo, notícias de que, Dario após as conquistas do Egito~-Tiro e Cartag"o, como forina de governar os povos subjugados pela sua vitória, com costumes
e religiões que lhe eram absolutamente estranhos, promoveu no Grande Império, de suas conquistas, uma espécie de Federação Unitária, dividida em 20 (vinte). "satrapias", governadas po{, "sátrapos" obtendo com estas
providências bom desempenho na agricultura e na pecuária.
Habilidosamente, como política de vinculação dos
conquistados ao Império, -teria· p_romovidõ uma ampla
reforma no sistema administralíVo como um todo, in~
cluindo ali, a Reforma Tributária, inStituindo o impostO
denominadQ, ·~Rayu", que pesava sobre todos os grupaR
mentes das diversa.~. "satrapias" e arrecadando por ano,
14.650 talentos, o que significaria uma fabulosa arrecadação pai-a a época.
O Regime TributáTiO dos FaTaó~. cuja arrecadação se
destinava antes e especialmente ao sustento dq. "Elite Religiosa" mesmo em parte menor, era também destinada
às despesas de interesse coletívo, destacando-se, todavia,
o sistema de arrecadação, praticado pelos coletores, os
quais usavam mais o porrete rio lombo dos contribuin·
tes, do que mesmo palavras de convencimento, fatos estes, constatados pelos arqueólogos e historiadores nos
desenhos dos monumentos_~_interpretados pelos especialistas.
:Oa ~ndia, na antigUidade, tem_os notfci_a da aplicação
de_ tributos sobre a exportação _de_ especiarias, prodUtos
mediCinais e essências perfumadas.
Creditam o historiadores, a prosperidade da Mesopotâmia,_ não _só. ao comércfo ativo atrav~ dos rios e Canais, mas especialmente aos tributos aos pov.os subjugados nas guerras, como também, ao acúmulo de capital
para iniciar.:-se ali, como primeiro centro financeiro, o
sistema do crêdito que viria ser o atual sistema bancário.

a

De Salomão, temos notícias do sábio Judicador como
também de hábil e zeloso administrador do seu reino, e,
por acréscimo bom comerciante, que sabia explorar a estratégica posição geogrãfica de ·seu Pàís, situado entre o
Egito e a MesOpotâmia, e uns tantos países asiãticOs, que
lhe pagavam direitos e taxas sobre as mercadorias com
que por ali transitavam.
Na Grécia Antiga,jâ tributavam as indústrias e profis~
sões, como, também,_ os direitos aduandros; aplicavam
multas e confiscos, tributos sobre benSe pessoãs, como
tributavam as rendas ou lucros, que atingiam mais, e especialmente, os mil e duzentos cidadãos mais ricos. Cresciam aS aUquotas na medida das neceSsidades, especialmente nas guerras.
Do Império Romano, fonte maior" do nosso ordenamento jurídico, temos detalhes bastante cui"iosos a respeito do sistema tributário ....;... adotado pelos seus funda~
dores. _
No seu início (Império) os habitantes da região do Lácio eXigiam tríbutos e.In Valores correntes e sÕldados-das
cidades conquistadas, inclusive dos Etruscos que, tanto
influenciaram e conseqUentemente ajudaram os iniciadores do gigantesco Império Romano, os quais, talvez por
habilidade polítici, não adotavam exemplos de outros
povos, como os Egeus, não escravizaram õs derrotados,
cobravam-lhes tributos e arreba_nhava os mais fortes
para soldados de seu exército.
Na organização do Império Romano, do seu Patriciado e Ordenamento Jurídico, vamos encontrar um _grande
avanço, particillaTmente, no direito Tributãrio.
:..::-Impostos diretos e indiretos -----:;:-, "Capitatio humana
et animalium, terrena, plebeia".
- CapitaÇ!O ou impost.Q. "Per-C3.pita"-- por ü1d"iví~
duas.
- In1J)oSto"Teri'itor1al, 10% (díZimo para o Estado} e
10% (dizimo para os templos dos deuses-cultuados), parte da colheitas e aprte em dinheiro.
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- O riosso atual imposto sobr'e produios indUstrializados, ou de consumo, sob a denominaçãg,, ..macellum"
oq,, "siliquaticum;', aplicado sobre a venda de produtos
ou mercadorias.
-Tributo sobre as heranças - -vintena - sobre heranças e legados, (I) hum em cada (20) vinte.
-O imposto sobre rendimentos ou lucros, este criado
por Cesar Augusto.
- Criado por Alexandre Severo, o Imposto sobre indústrias e profissões.
Esmerados como ninguém, à época, os legisladores romanos, como _salientado, chegaram ao detalhamento das
espécie~ ~bu~ri~ aplicad2;s np 1-':Dpérío.
Ccinio impostos indireto.s.. "in natura", como Q, "cursos
publicus", fornecimento de animãis de sela para o serviço de correio~ "Annona" sobre a produção agrícola; e
"vestis collatio", sobre o fornecimento ao exercito e ou~
tras atividade menores.
Também ali, se definiu o sistema originário, de que a
receita pú~lica d~v~va c: a~sorvia;
a - Arrecadação' dos trib.ut-;;; ;õs c-idadãos.
b - Rendimentos dos bens do Património Real, recolhidos pelo Imperador ao erário - fl. "Res Private",
como também estava sujeito a recolher, ao erário sobre
os seus bens pessoais, denominada,. ••patrimonium".
O esb_oroar do fabuloso Império Romano, segundo as
anotações de Seneca, Plínio e mesmo Montesquieu, teve
o seu fulcro na desagregação dos co_stumc:s, especialmen·
te no terrível desajuste familiar do Patiiciado, nas orgias
promovidas com os recursos pt:íblicos e que foram gerando a desorganização do Estado, e, conseqUentemente, a
desobediência às leis, e, finalmente, a imposição de tribu- .
tos, com alíquotas cada vez mais insuportáveis, aos contribuintes, aos que trabalhavam e produziam.
.!
Arbitrariamente, o Senado, e depois os próprios i~pe-.
radares, decretavam impostos sobre os pobres, sobre as
mulheres separadas ou divorciadas, sobre o celibatários,
sobre os escravos, até as portas estavam sujeitas a insâ· ·
nia tributária. A seguir, passaram a cobrar imposto
sobre o casamento e finalmente, Vespasiano, co·mo Im~
perador, não tendo, talvez, mais o que tributar, instituiu
o impOsto sobre urina.

· 6 esfaCêiameÕto do Império RoiDano~- peiÕ- qUC oci~r-;'
reu nas nações que o compunham, foi como que um mer.. •
gulho ou um retorno ao barbarismo, uma longa viagem ·
ao pretérito.
O ·património público, ou bens dominiais comuns a to- ,
dos, foi dividido entre os grão-Duques, Duques, Marqueses, Condes e_ Bispos, com isto entraram no Feudalis- •
mo.
' Os novos detentores do antigQ. "Patrimonium", no ca·
so, as terras, passaram a receber, como senhores feudais,
todas as rendas, os dízimos em produtos e em dinheiro,
visto que; em matêria de arrecadação de impostos, impunham com exércitos próprios, a cobrança mais ou menos
nos mesmos níveis do Antigo Império.
Criando as figuras da receit~t, "Realenga" e a$.. "regalias" passando a receita fiscal para condíçilo de finança
patrimonial, perdurando este verdadeito,_, "recuo" no·
tempo, até o ano 1200 da nossa era.
-O-'"" ~
Na Inglaterra e na França, onde os seus soberanos,
por certo com maior visão, aplicavam as rendas dos seus
patrimóniOs- (os antigos bens dominiais)- bem como
os antigos tributos, que, mantiveram e arrecadavam, nas
despesas públicas. Inteligivelmente só forãm criando novos impostos, à medida que os encargos iam se avolumando, em decorrência do progresso que passaram a experimentar, seja no campo científico, nas novas descobertas e invenções e em função da ampliação dos seus CO·
rriérCiOS c·Õm outros paíSes.
Depciis da Grécia Antiga, talvez os florentinos foram
os que mais se esmeraram em matéria de organização fiscal, sobre os tributos decretados; tanto 6 que os sonegadores, ali, chegavam a ser penalizados com a cassação,
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. dos seus direitos Civis e políticoS e terem os seus bens seqUestrados.
O. fato de penalizarem os desfraudadores_do fisco com
o confisco dos bens era recebido com certa simpatia pelos que pagavam corretamente todos os seus tributos, e
mais ainda, pela população em geral, que assistia os frutos da sonegação, os bens confiscados, serem destinados
aos menos favorecidos economicamente.
• Sr. Presidente, de minha parte, tenho sido, mais que
repetitivo em condenar o termQ. "imposto'' para caracterizar o tributo no nosso Brasil, tem para mim esta infeliz,
rancorosa e rançosa expressão verbal, o condão de
lembrar a imposição de quem tudo pode contra o_cida, dão, quase sempre indefeso e, invariavelmente, magoado
ante o não retorno, em fornia de benefícios, da sua sempre crescente contribuição para o erário sempre coiltri;buindo e mais que asfixiado pela verdadeira parafernália
legislativa, regulamentos, portarias e ordens de serviços
'para infernizar-lhes a vida, impedindo-lhe saber o quan. to pagou ou quanto pagar, se com mora, multa etc. etc.
Por outro lado, Sr. Presidente, muito tenho reclamado
contra a nossa quase que incompreensível mania de resolver todos os problemas do erário, todos os problemas
orçamentários com o simplismo, com o mais que perigo-so escapismo, ·de criarmos novos encargos para o contribuinte, seja com no"võS-velhos tributos ou aumentos c;la
, alíquotas, com o que vamos, ca:da vez mais, escorchando
o contribuinte que recolhe corretamente e ao mesmo
tempo premiando cada vez mais os defraudadores.
' Mas, Sr. Presidente, do exame que iremos fazer mais
·'adiante, especificamente quanto a tributação no Brasil,
iremos ver a~....rãí.zes" de muitas das nossas distorções
cjue vimos assinalando em constantes pronunciamentos
nesta Casa.
Volvamos agora, Sr. Presidente, a nossa atenção para
.as experiências mais que dolorosas de outras Nações que
descuraram com o grande fundamento e suporte do Estado organizado e prestante para a felicidade dos seus
. habitantes, que ê sem dtívida um ordenamento tributário
compatível com as suas realidades econômicas e sociais.
São, Sr:Presidente, os mesmos historiadores compulsados até aqui, quenosdão notícias do colapso econômico e social, do esfacelamento dos grandes Impérios e Ci' vilizações que aconteceram no exato instante cm que
passaram a tributar irresponsavelmente, iniciam, num-irreversível plano inclinado, a caminhada para o seu total
' esboroamento, para longos períodos de dores e sofri• mentes para todos os habitantes.
No caso Egípcio,- à época, experimentando já a sua
' chamada terceira fase como gran.de civiliza-ção, no ins~ tante em que os seus Faraós, possurdos por irrefreável
vaidade, preocupados muito mais com Q. ..fausto .. , e com
' o falso esplendor do- efêmero do que com a economia e
·I bem-estar de sua gente, foram decretando tributos cada
·vez mais insuportáveis pelos contribuintes e celeremente
(chegaram à decadência total.
QuaOto ao ImPério ROmano,já.examinamos viinos,que as causas de sua quase inacreditável decadência fo~
'ram as mesmas dos egípcios.
A velha e quase sempre sábia, Inglaterra, teve as suas
,, vârias sublevações, com grandes e absolutamente desne.· cessârios banhos de sangue, sob os Reinados de Eduardo
, . III e Henrique VII e outros desajuiz_il,dQS monarcas, exatamente em decorrência da tributação exagerada.
Busquemos, Sr. Presidente, as raizes da Revolução
·Francesa da Guerra da Independência da América do
; Norte, da Inconfidência Mineira, a nossa independência
de Portugal que, no ato foi ace"ita, pacificamente, mas
precedida, como iremos rememorar, de muitos e muitos
,sofrimentos. Quanta~ outras ·que tão caro custaram a
·toda a humanidade, quais as causas e o estopim da eclo1 são de tantos e tão dolorQsos eventos? Que não o csban"1 jamento do dinheiro público com privilégios para mino, rias, cuja_ conseqUência é levar os dirigentes, oS gover.J nantes pa~. "tapar os buracos.. ir sempre e sempre one-

e

rando os pagadores de impoStos, num quase infindãvel
círculo viciosq_.
Vejamos pCiis, como e porque os portugueses que aqui
chegaram primeiro, encontrando a terra, e os nativo.s de
braços e corações abertos para acolhê-los, não tiveram o
mfniino de habilidade, a paciência e a caridade cristã
para com os nossos nativos, embora não lhes faltasse o
exemplo e os resultados a.qui obtidos pelosjesuitas, conseguindo com o amor o que não conseguiram com a
baioneta, com a violência, enfím, corii a dor.
Rebusquemos, pois, Sr. Presidente, na nossa história e
particularmente na tributação que nos foi imposta pelos
colonizadores e iremos deparar, com as origens da nossa
resistênç:ia _ao tributo, ao_ imposto, e a aversão que
parece-me atávica, e que, no fundo, todos nós, votamos,
ao Poder e a Ordem, ~o Governo, mesmo dele f!tzendo
parte.
Sabemos todos que, o objetivo dos navegantes e descobridores de novas terras tinha em vista, antes de mais
nada, o alargamento de suas -fronteiras ecoitômicàs, nO~
vos comércios, Qovas fontes de rendas, o que envolvia e
muito as guerras de conquistas, cujas pilhagens e posteriores encargOs decretados sobre os vencidos resultavam
em proveito aos vencedores e, em alguns casos, também
em favor-dosconquistados, embora fossem os benefícios
mi.iiíõ ·duramente conquistados aos colonizadores.
No nosso caso, os nossos descobridores, conforme os
seus prÓpriOS relatoS, aqui chegaiam em virtude de um
acidente de rota, um erro de navegação, quando demanda varo um outro local previamente determinado, as chamadas Indias, como sabemos todos nos idos do ano de

1500.
Embora Martim Afonso de Souza só tenha chegado
no Brasil em 1531 para promover a colonização organizada, esta delonga de 31 anos, não caracterizava desintereSse dos descobridores, mas as limitações dos mesmos,
em termos de recursos humanos e econômicàfinanceiroS, e o que tinham de disponível estaria orientado para as atividãdes, terras e mercados que já vinham
sendo exploradas pelos mesmos .
Mas a verdade ê que, mesmo a partir do ano de 1500,
lançaram aqui as primeiras medidas de ocupação e a
Conseqüente. "cobrança" de tributos em favor da Metrópole, seja através da exploração do pau-brasil e outras riquezas que afloravam o solo, como também, com a captaÇão e remessa para o reino dos nativos tupys e tapuios,
mais ou menos observados os limites de (30) trinta
índios, que e_ram pennitidos a· Cada um dos donatários
apresar e remeter para Portugal.
Nos anos de 1501 e 1502, exPedições comandadas por
Gonsalo Coelho e_ Cristóvão Jacques, ambos. sob a orientação e conselhos de Americo Vespucci, já percoriiam e
exploravam o litoral ao mesmo tempo em que, como um
:~rastilho de pólvora" circulava na Europa, a notícia do
novq,. "Eldorado" encontrado pelos portugueses deste
lado do Atlântico, o que resultou, na presença quase que
imediata dos aventureiros, armados e financiados por
outros países, especialmente, França, que habilidosamente, ã.rigafi_!!.valn a simpatia dOs nativos e daqui livavam muitas riquezas em especial, o valiosíssimo-pau-_
tinta, ou brasil de grande valia para o fabric_o de corante,
o que veio agilizar a ocupação e tentar impedir, Q~ "saque•_• do litoral pelos aventur~iros.
Mas o certo ê que, das primeiras expedições portuguesas-, resultaram a instalação _dos chamado~ "Capitães Vigias da Costa" os quais, mesmo com um pequeno contingente de soldados fincaiam os prinieiros ... fortes", a
.. alfândega", c, posteriormente, para complementar ou
mesmo embas_ar as ... feitorias", c_onstillfam, Cadeia, câmara e pelourinho. Tendo-se em vista a. "pobreza" dos
descobridores e sobretudo a vastidão do novo território,
a enorme co.sta brasileira, como de reSto todo o contorno
marítimo do novo continente, pode-se dizer, em breve
espaço de tempo, 26 anos após, já estava levantado,
lançado nas cartas de navegação e conhecido em toda a
Europa.
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Temos então que, em função das enormes dific.uldades
para organizarem as primeiras expedições, maioria das
quais, voltadas para o combate do11, ''usurpadores", e
que resultariam em altos preços financeiros e humanos,
as novas terras, tinham que contribuir para o erário português, de maneira tal a cobrir todos os dispêndios e resultar ainda em proveito.s para os Reinóis.
I-Ú;to08dor~ da T~íbutação no Brasil, dividiram, em'
4 (quatro) fases distintas, a implantação do sistema tributârio aqui imPlantado por Portugual.
A primeira fase e moâã.lidade de tributação, rendosa e
ao mesmo tempo a mais difícil, talvez, seja em função da
distãilda, das difiCuldades de comunicações, constituída
pela exploração direta dÇ. "patrimonium... Ora; os POrtu~
gueses tinham que custear e enfrentar O$. upilhadores estran,gei~os" franceses, holandeses, ingleses e espanhóis,
além de lutar cÕm os nativos, finham por acréscimo, o
pés_s~rno mater_ial humano p_ar~ aqui enviado e que compunha a estrutura fiscal e arrecadadora que, mais cuidava dos Seus próprios interesseS do que mesmo dos interesses da Coroa._Problemas estes que, sob outras formas
e modelos, atravessaram a Colônia, o Império, a Rcpública."velha",, "nova" c ainda hoje, aqui permanece
incrustrados entre_ nós, e lamentavelmente, cada vez temos menos servidores e dirigentes, realmente voltados
para o interesse público.
Rocha Pombo, nos dá noticias das origens, da inexplicada shrlPiitia ·qUe aiÕ.da hoje, votamos, aos defraudadores do fisCo, especiãlmente aos contrabandistas ou promotores do descaminho que desfrutam, em largas camadas da nossa população, da admiração e atê de certo
"reSpeitO'\ cOmõ tã:mbéril, nti.irimos cultiVamos a complacência para com todos os tipos de sonegação fiscal, e
aos poucos- vam-os aceitando os peculatários ou esbanjadores dos recursos do erário, não impedindo, e, até pelo
contrário, facilitãnd'o a escolha ou ã eleição dos ·qu~.
xados" ou mesnio culpados, sob os mais que absurdos
"slog.ans'' "rouba mas faz", etc., etc.~
Ainda é Rocha Pombo que assinalou, além do contrabando, o c_omércio clandestino que vigorou, abertamente,-até a Organização da Colônia, tantos e tão ousados pilhadores que Q, ''Capitão Vigiii da Costa" Cristovão Jacques, s_e notabilizou pela perseguição que movia em
1526, aos...contrabandistas que infestavam as nossas
costas, entre outros beneficias, assegurava à Coroa os
proventos tributários, coibindo_ o contrabando que prejudicava Q. ''mercantilismo" portuguCs e o descaminho
do pau-brasil, especiarias e outros riquezas que daqui levavam."
Com a fundação de São Vicente, por Martim Afonso
de Souza, tivemos o início efetivo da organização política e administrãt1va da Colônia e_as piimeiraa ~~entradas''
de caráter oficiíal para explorar o interior até então, praticamente desconhecido e que, resultaram nas famosas
.. bandeiras paulistãS", iniciadas nos primórdios do século XVII (dezessete), as quais, pode-se creditar até mesmo, a cpform_ação geográfica que temos.
Os feitos, as realizações de Borba Giito, Raposo Ta va-:
res, Barto-lOmeu Bueno da_SUVa e tantOS- o_Utrõs podem,
segUndO _Sail)t Hilai(e; ser considerados, como muito
mais significativos, do que os realizados pelos desbravadores norte-americanos, mas a verdade é que, as. "ban~
deiras", praticamente, mudaram o eixo da economia do
Brasil, do Nordeste, para o Centro, para o Oeste e para o
Suf, cõrii. o- afargã.mento da fronteira territorial. "demarcada" pela linha de Tordesilhas, ultrapassando-a, po~
voando e dt:&cõbrindo jazlrnefltos de ouro e pedras preciosas, foram fixando o homem, a agricultura e pecuária
interior: gerando novas e bem mais econômicas- receitas para a Coroa.
Mas; Sr. PrCsidente, Hmitãndo o nosso horizonte ao
tema proposto, voltemos ao século XVI, precisamente
ao atQ. "jurfdico" do rei português D. João III, que em
1530, río intei'ltO.de ocupar e.povciar définitivalnerite as
terras do Brasil, não só custeou a anna,ção dos navios,
custeou a _viagem dos trezentos companheiros de Martin
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Afonso, como também o instrumentalizou, com a fainoM
sa e talvez mais Importante d~. "cartas -régüis-", para
criar as donatarias no nómero de 15 (quinze) ao todo, e
posteriormente transformadas em Capitanias Heredi-

tárias, aSSOCiando-se, assim, os interesses-da Coroa com
os dos particulares que se dispuseram a Vir enfrentar o
''desconb.ecido''.
Selecionados no Reino, entre os mais fiéis à COroá e
de vida social digna, o donatário e postei-íOrmente O
. "Capitão-Mór", como representante do Monarca português, estava investido dos poderes de soberania, sabre a
área que lhe era entregue, desfrutando os previlégios feudais cujOs benefícios tinham o carâter hereditário.
Com _ex.Ceção das terras concedidas sob a __carta de sesmaria, que estavam, tão-somente, sujeitas ao. dízimo
para a Ordem de Cristo, destinados a_ catequese e cristianização dos nativos, tinham poderes para tributar sob a
designação de Fo_ro todas as ati vidades nas suas jurisdições como tambêm nomear efou designar os funcio-- nários civis e dO judiciário.
Como ·sàbemos to_dos, Sr. Presidente, segundo os historiadores que mais se aprofundaram, sobre as origens
do_ nosso sistema judiciário, o siSterria de sesmaria aqui
implantado, diferia, em muito do original romano, o
nosso sistema sesmarial, teve origeffi em lei promulgada
por D. Fernando I, para regulamentar a doação das terras não ocupadas e não cultivadas, gravando-se os beneficias das ditas doações com(!., ..sesma" sexta parte do
que viessem nela produzir, evoluindo o adjetivo para
.. sesmo" designando o novo tipo de contribuinte como
.. sesmeiro", e por conseqUência, as doações de terras,
como sesmarias, valendo lembrar que, obtinha-se tais
concessões_ simplesmente com um requerimento, desde
que, o requerente fosse cristão.

Como vimos, o Sistema adotado por D. João III, paraas terras entregues aos donatários, foi regido pelas Ordenações Manuelinas, de 1521, e outro.s decretos rêgios, incluindo ali, os Regimentos da Fazenda, Justiça e das Ordens Religiosas, sujeitados, pois, ao ·dízimo para a Ordem do Cristo, a-expOrtar as suas produções para a Metrópole, livres de direitos, (impostos -de exportação) sujeitos tão-s-omente a chamada Cisa Ordinârfa;-veiider internamente, inclusive de uma Capitania p-ãra a- outra,
sem nenhuma tributação e importar de Portugal tudo
que necessitassem desde que transportados em navios
portugueses, livres do imposto de importação.
Com a nomeação do Governador-Geral, e baseado no
regulamento_ de 1548, as terras concedidas sob a égide
das sesmarias, sujeitava ós sesmeiros a novas condições e
novas formas de tribu_tos ou impostos.
, "O Govcii'ri3..dor as fará demarcar, (terras incultas) e
logo que estiver de assento dã-las-ã de sesmaria a quem
quiser, nunca maior porção que a cada um for possível
aproveitar, sob a condição de virem os sesmeiros residir
na Bahia, de não alienarem as terras durante os três primeiros anos.
O Governador guardará, todavia, as concessões anteriores, contanto-que os respectivos sesmeiros, que serão
imediatamente avisados nos lugares onde se aéfiarem,
venham para a Bahia no primeiro- havío a fim de
aproveitá-la nos termo·s supramencionados, sob pena de
se darem a outros."
Seguem-se os tributos impostos aos_ sesmeiros:
I. Vintena sobre o pau-brasil, especiarias e drogas
- - (produtos mediciriais).
2. Direitos de portagem nos rios.
3. Vintena sobre o pescado (1 em cada 20 peixes):
4. O quirito sobre pedras preciosas, ouro, prata,
cobre, chumbo, estanho, algofar, rara!, pérola, etc.
5. Donativo e a terça parte dos ofícios.
6. Contratos dos dízimos.
7. CorifratOS das entradas.
8. Dízimos das colheitas e do comércio cOm ci e-xte- rio r.
9. Foros, rendas e direftoS das alcaiderias-mores.
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10. Pensão anual de 500 rêis devida pelos tabeliões
âas vilas e povoações das Capitanias: -11. Capitão, (fintas e derramas) e outros tributos de
menor importância (não relaCionados).
_Sobre os recursos _da Oora, a vintena pertencia ao donatáriO- ou CapitãO- MOr, Caril o também ã()mesmo, pertencii o -direito de retinlr para si, a dízima (10%) sobre as
ped-ras preciosaS, semipreciosas e metais- nobres; como
tanibém, o men-cionaâo regulamento· de 1548, reservava
ao donatário Ou -CaPitão-Mar uma percentagem sobre
toda a arrecadação dos tributos destinados à COroa.
Com a unificação da Administração da Colônia, atravéS di nomeação de Thomê de Souza para GovernadorGeral, entramos para segunda fase da administração tributária no Brãsil.
Não regateiam, -~Os historiadores, elogioS ao novo
Governador-Geral, pelo seu carãter de homem íntegro,
apontam-no, como um dos maiores vultos do BrasilColônia,creditando muitos, -o grande sucesso alcançado
por Thom~ de ~ouza, ao ponto de nivelá-lo !1~ figuras
dos padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, pela
elevação moral e administrativa que para aqui carrearam e inculcaram nos habitantes.
Com a eaição da Lei Tributâry.a, (Regui_amento) -de
154_8, D. João III, preocupado com o p·ouco. "zelo" para
com os proventos da Coroa; nomeou, naquele mesmo
ano, pelo regimento de 17 de dezembro, Antonio Cardoso de Barros, para o cargo de Provedor-Mar da RealFazenda, com a seguinte justificativa:
., ''E porque as minhas rendas e direitos nas ditas terras
até aqui não foram arrecadadas como cumpria, por não
haver quem provesse nelas e para que a arrecadação deles se ponham na ordem que a meu serviço cumpre, ordenei mandar ora as ditas terras uma pessoa de confiailça
que sirva de Provedor-Mar de minha fazenda".
Como a fazer jus aos elogios do ~qnar~. najustificittiv<i constante no alvarã de sua noriieaçào para o elevado
cargo de Provedor-Mar da Fazenda-Real, Antonio Cardoso de Barros, logo, ao chegar aqui, praticamente revolucionou o Sistemã fazendãrio, instalando portos de fis~
calização 'e arrecadação nas Capitanias do Nordeste e na
rigt~:o Sul; nomeando Brâs Cubas em São Vicente, parã."
o cargo de Provedor-Parcial, construindo sedes para órgãos da fazenda e_armazéns para as alf~ndeg~s em todas
as Capitanias.
o

Inaugurando o sistemª descentralizador, com a instalação das Provedorias-Parciais em todas as Capitanias, e
naturalmente pela organização implantada, especialm_en!e: exigindo esçrituração effi_livros próprios e sujeitOs
a fisCaliZações Periódicas, ao fim do ano de 1~50, receita pública_destinada a Coroajâ atingia a 700~000 cruzãdos e segundo Rocha Pombo, só o monopólio do paubrasil contribuía em .30% so br_e o total arrecadado.
Embora o GoverD.ador Geiãl, Com-toda a sUa ãutori-dade, pudesse decretar,. "Fintas" de até I00$000, para
obras públic<~:s o Provedor-Mar c_omo também os
Provedores-Parciais gozavam de autonomia e quase que
com os se-us deveres e abrígaçôes-d1retainente subordiria- dos ao monarca.
Deveres e prerrogativas do Provedor-Mar e as cometidas por ele ao Provedor-Parcial e aos almoX:arifes:

a

Provedor-Mar:
_I_- Superintender e fiscalizar a -arrecadação de tributos e o seu recolhimento ao Tesouro da Coroa; fiscalizar
a produção do açúcar nos engenhos.
II - Em conjunto com o Governador Geral, prover
os·cargos públicos.
III- JUlgar as causas que- excediam a alçada dos
Provedores-Parciais, em Conselho Especial.
IV- Punir os funcionáriOS Taltosos aplicando pena
de prisão e mandá~Ios ao Reino.
V- Conhecer os defeítoS e--causas refererites _as ses·
_ marias, com alçada acima de_ 10$000 - dez. mil réis.

Provedor Parcial
I -Superintender a fiscalização e o recolhimento da
arrecadação nas respectivas capitariias. 2- Prestar contas ao Provedor-Mar, anualmente em
- re!ilção à receita ia despesa.
3 - Punir os oficiais da fazenda, a ele subordinados,
nos casos de erros, negligêncía ou desonestidilde. 4- Julgar causas referentes às seismarias coni alçada
de até (I 0$000) dez mil réis.
5- Arrecadar para a Coroa os bens daS pessoas falecidas sem deixar testamentos, ou sem nomear testamenteircs.
6- Providenciar em suas jurisdições a construção de
naviOs destinados à vigilância e defesa das Capitanias.
7_- Exercer a fiscalização nos Engenhos, na cabotagem, nas víãS de comunicação entre uma e outra Capitania.

Almoxarifes a~ Enviar

os saldos de exercício de cada ano ao
TesoureirO-Mar sediado na Bahia.
. b- Ir a cada (5) cinco anos, pessoalmente,_ exibir os
livros por eles escriturados, à Provedoria-Mar na Bahia.
No período do 3~> Governador-Geral, Mem de Sá, temos notícias de que as rendas da Coroa atingiram 6.000
cruzados: tais resultados, frutos da organização, do crescimento da economia colonial, particularmente pelo desemPenho' dos engep.hos e o altísSimo preço do açú6lr no
mercado mundial, mas também em função -da nova taxa
e impostos sobre as demandas judiciais.
Em _1565, Estâcio de Sá funda a cidade de_ São Sebastião do RiO de Janeiro, construindo-se ali a alfândega e
nomeação do Provedor-Parcial da Fazenda Real.
Ante os sempre crescentes encargos com a colônia e
custeio da Casa Real, na Metrópole, insens1veis So clamores dos colonos, os monar~s foram decretando_ e
multiplicando os impostos. Aos já relacionados, acrescentaram a listagem que segue, e compondo, assim, os
tributos de caráter ordinário ou permanente:'

a-As CISAS
b - As Alcavalas
c - Impostos de Chancelaria - Lei do selo, criada
pelo Alvará de lO de março de 1797.
d- _Impostos de passagem
e - Impostos dos engenhos
f - Impostos dos molinetes
g- Tributos lançados petas Câmaras; estes, ressaltados como _os. piores, mais onerosos e quase sempre ãbusivos, porque decretados aos _sabores das conveniências
m o_mentâneas das autoridades coloniais.
Tribulos de _carãter transitóii6 e de decretação excepdona_l para a Colônia:
l ~ DOilativo!t. "espontâneos"
2- Cotas de indenização de Guerras
3 - Cotas para cUstear e manter as tropas e fortalezas
nas guerras coiltra os invasores holandeses e franceses.
-4 ---;-."Donativos" para o consórclõ de membros da
farilília Real.
5-- Imposto d~. "Consulado"- criadOPafiCustear a
organização·e manutenção da esquadra de comboio.
6- Imposto para a reconstrução de Lisboa e seu respectiVõ- Porto - este, decretado para vigir por 10 anos
consecutivos.
Dentre os chamados tributos extraordinários pontificaram como iniqifídades maiores Q. "fmta:" e o Derrama
o primeiro pela sua destinação deu origem no Brasil,
parece-me, ao verbo fintar, roubar, dar prejuízo, apesar
da finta ter a característica de tributo ocasional e provisório, e ter a sua aplicação de maneira a onerar cada um
segundo as suas posses ou rendas.
Raramente os recurSO$.. "arrancados" dos colonos c-om
Q. "finta" tinha a sua destinação ao núcleo ético da sua
justifiCativa, que seriil custear ã cOnstrução ·cre obfas do
uso comum, tais como pontes e estradas. Invariavelmente, sendo mais decretada no interior de Colônia, a arre-
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cadação destinava-se ao provimento de tropas militares
que transitavam de passagem para outras Capitanias e
construções de Igrejas, como também, para cobrir gastos
supêrfluos das autoridades coloniais.
Quanto ao tdbuto denoffiinado.. "Derrama" pelo seu
carâter generalizador de encargos; atin~n4o po_r ígual o
indigente e o abastado~ ~razia no seu bojo, ~~_maneira_
pouco disfarçada, um propósito verdadeirameÕ.te
bólicO. TSto Porque, ComO sabemos todos, a sua apli-

dia:

cação nas localizações mineiras. quando o quinto do
ouro não atingia a cota prévia: estabelecida pela Coroa,
forçáva os colonos, os não defráudadores do fisco, os
que não se dedicavam à mineração do a"uro, ou mesmo
os que não tinham corno res&ãtai 11.5 cotas do Derrama
que se lhes imputavam, a denunciarem às autoridades
coloniliis C: em partiCufãfáosoficiais da Fa~enda Jt~l. os
miriCra"dores -que haviam escondido o- ouro- ein pó,
sonegando-o da Casa Real de Fundição Para eScaparem
dos 20% destinados ao Erário Real. Temos ai, Q, "dedodurismo" oficializado de maneira tão coercitiva que, somos forçados a imaginar que àquela época, Maquiavel já
inspirava os tributaristas reinóis. Nas Capitanais menos
voltadas para a mineração, a antípatia pelo Derrama,
também não era pequena, porque, raramente; -a sua decretação, excepcional, não tomava caráter duradouro,
ou tinha a sua arrecadação orientada para oS-objCtivos
de bens comuns aos contribuintes. Prestava-se a suprir as
..insuficiências das beilesses, bens e dinheiro depositados
no pé do altar que viriam a constituir a fortuna dos párocos, a remuneração-dada aos Curas, e ainda mais das vezes, era a arrecadação destinada "·"tapar os buracos..
das contas que seriam apreciadas e fiscalizadas pelos
Provedores da Fazenda Real.
Os pretextos para as contribuiçõe$, "espontâneas" variavam, mas tinham uma freqUência quase que pãrrilRnente, indo, tais. ''contribuições espontâneas" do custeio
a guerra contra os hola~deses, ao dote _da Infa~ta D. Ç?ttarina, que se casaria coln. o Rei da Inglaterra, Carlos II,
chegando ao absurdo dos colonos terem que....espontaneamente" contribuírem para os gastos da Inglaterra,
como a Guerra mantida com a França.
Em verdade, mesmo rebuscando os historiadores mais
minudentes, pode-se mensurar ou mesmo avaliar o que
ou qual tributos mais onerava os habitantes do Brasil. Colônia, se os impostos ordinàdO$ Cp"elnlinentes ou Os
impostos extraordinários e proviSórios ou 'ahú:iã ã.s-chamadas contribuições espontâneas. Temos, pOr-êxem:plo,
a época do Governo Gi::ral de Fraftcisco Barreto de Menezes, por volta de 1657, época do tratado de paz entre
Portugal e Holanda, quando tocou aos portugueses pagar uma indenização-de ,:600$000- hum mil e seiscentos contos de rêis, a COiôliia teve que arcar com cotas
anuais de (140.000) ceiito e quarenta mil cruzados para
pagar a indenização aOs holandeSes. ··
Atê aqui, já vimos a estruturáTaiCridá!ia, a tributação,
as váii<iS formas de bi-tiíbutaÇão e -õs cOnfiscos~ dlsfaí--çados: sob a capa d~ "doações espontâneas" a que estavam
sujeitos os brasileiros do período de colonização, e o
quanto eram onerados em função da sistemátiCa-fazendária aqui adotada, ou mClhõr di:zefldo; imposta pelos
coloniZadores.
Para inferiliziir a vida dos coionOs, mais ainda, e privilegiar os comerciantes da McbtróPole e ou seus prepostos
aqui estabelecidos, limitavam e até impediaili-8-ciréulação do dinheiro, para facilitar-lhes o total domínio_ comercial interno e externamente. Por outro lado, para facilitar a arrecadação sem ampliar o- ·meio CirCulante,
mantiveram o sistema de paganiento dos impostos com
percentagens dos produtos, cujos preços eram fixos,
como por exemplo, o açúcar, o tabaco e o algodão, chegando até mesmo o pau-brasil a valer comç>. "dinheiro"
em determinado instante.
A Bahia, nas zonas dos engenhos e das demais Capitanias, do Nordeste, Como se vê no regimento de 17 de dezembro de 1548, corriam ou circulavam como moeda,

II)

bens e ferramentas vínd_os de Portugal, citando o maclutdo, a machadinha, a foice, facas, etc.
Segundo José Lemos Brito,, ..Transplantando-se para
o Brasil, os portugueses introduziram nele a sua moeda,
Q...cruzado", correspondente a 400 rêis. Embora a unidade fosse o real a moeda corrente aqui era o cruzado,
cirCUlando até, salvo engano, 1944, e para os nordestinos
do _interior, especialmente para os baianos, as moedas
metálicas de 400 réis, até a sua substituição, pelo cruzeiro, ainda continuava a ser chamada de cruzado.
A falta de meios de comunicação no interior, que per·durou e atravessou o Brasil Colônia, Império, República
Velha e Nova, chegou praticamente, a implantação de
Brasília, e em conseqUência, os ordenados-salãrios por
dia de serviço, até os anos de 1940/1950, em Goiás, era
pago ao trabalhador rural com I kg de toucinho ou seu
equivalente em outro genero ou rnerca4oria e só muito
raramente entrava dínheiro nas transações.
Na Colônia, que nos legou, o sistema de unidade de
valor representativo de quantidade de trabalho, as dificuldades foram aumentadas quando em 1695 foi proibi-da aqui, a circulação de moedas cunhadas em ouro.
E novamente, José Lemos Brito que dá notícias sobre
o dinheiro de então, diz el~;. "mas, agravando-se a crise,
com a circunstância de baixarem as propostas para os arrendamentos dos dizimas, a Coroa Portugues~, pela Lei
de 8 de março de 1694, fundou a casa da Moeda na
Bahia, reconhecendo a necessidade de uma moeda provincial".
Tal providência, que viria beneficiar o comércio interno da Colônia, na verdade, teve a sua faZãO primâria no
zelo da Coroa com as suas rendas aqui auferidas, isto
porque os seus oficiai~ - ren~éiros, ancestrais dos hoje
fiscais arrecadadores, investidos de poderes que lh~ permitia até a prisão dos COntribuintes, usavam e abusavam
das suas prerrogativas ao ponto de provocarem verdadeiras insurreíções entre os colonos, víndo, praticamente, a inviabilizarem-se para a cobrança direta dos tributos.
Surgirido, aqui, urna nova ativiâade profisSiOnal, a do
liquidante, indivfduos que detinham algumas posses,
propriedades, dinheiro e muita coragem pessoal, compa..
reciam nos leilões promovidos pelos provedores e arre-matavam o~ .. Foros" a serem arrecadados, e aí anecessi~
dade de dinheiro em moedas para ser recebido pela Coroa.
Tal. sistema criou novai figuras para atuarem nas re--.
partições pó.blicas, e estas, com outros nomes de batismo
e com caras diferentes, aqui permanecem até os dias
atuais, os nossos muito conhecidos pistolões, co-rruptos e
corruptores que, dentro ou fora do~ "guichês" de atendimento, críãiu:....dificuldades para vender facilidades".
·Tanto é que, na elaboração dos editais para a licitação, as listagens dos foreiros cobráveis já erãm elaboradas_ de_ comum acordO entre os arrematantes e Os funcionáriO:s da Fazenda-Real, ou_ainda, destas com os própriõs cOritribuiriiês para· produZirem as -mais escandalosas fraudes noticíã.das pelos historiadores.
Com a decadência da obra fazendária, implantada
aqui por Antonio Çardoso de Barros, 120 Rnos antes, a ·
Coroa Portuguesa, em 3 de março· de 1770, substituía as
Provedorias pelas Juntas da Fazenda, cujas funções,
atualmente, são supridas pelo Tribunal de Contas.
Criando, em 1751, a Relação, composta de 12
membros, e dentre estes, um Juiz dos Feitos-da Fazenda
R~l, que teve Joçalizada a sua sede no Rio de Janeiro,
competindo às comarcas, na área fiscal, Impor e reCusar
os tributos locais.
Já alu~imos, Sr. Presidente, quanto as dificuldades experimentadas pelo comércio, na Colônia, pela escassez
da moeda circulante, e creio que, dos presentes aqui,
muito conheceram pessoalmente ou por ouvirem dizer, a
figura do•. -~Gambireiro", dq., "mascate barganhador",
que em algumas das regiões ~a denominadQ. "os cometas", os quais, na falta da moeda, pelo interior, como comerciantes ambulantes, muito contribuíram para a con-
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saUdação do Brasil interior, vendendo gêneros manufaturados dos grandes centros, as águas de cheiro, o sabão
do reino, os tecidos estampados, enfim tudo aquilo que
as economias de subsistências não podiam produzir, e já
que ninguém tinha dinheiro, na viagem de volta iam recolhendo as. "tramas", os bens e animais re.ceb_idos em
pagamentos das suas mercadorias.
VimOs também que a criação da Casa da Moeda na
Bahia e, posteriormente, em Pernambuco e Rio de Janeiro, objetívava (a.cilitar o recebimento dOs valores obtidos
nos leÜões dos Foros, devidos a Coroa, e como mencionado, atÇ os anos de 1700 a moeda tinha uma circulação
muito restrita.
Somente em 1725 é que o Monarca, entre apelos, e até
mesmo de pressões das autoridades coloniais, determinou, a título de experiência, ou sondagem, se-cOlocasse
em circulação uma certa quantidade de moedas. A este
respeito trago os ·comentários de Saverio Mandetta,
sobrepostos às ponderações do Desembargador Francisco da Gama Pinto, Ministro Comíssário de Diligências-,
proferidas em 1723~. "Este uso é, sem dúvida, prejudicial
a todos e muito mais ao depósito e tesourarias de órfãos,
defuntos e ausentes, resgates e os mais; porque aqueles
gêneros, (cravo, cacau e algodão) são de fácil corrupção~
(queria dizer deterioraçã.o) neste Estado; e, temendo-a,
costumam os tesoureiros por estilo antigo, deixar o chamadQ, ..dinheiro" (os referidos gêneros) de seus recebimentos nas mãos dos arrematantes e dos mais devedores;
e se_ r~bem .algum, logo o emprestam a quem o -quer, e
via passando as dívi~as aos sucessores.
Nos ofícios, que são as entregas que lhe fazem, do que
resulta nunca estarem prontas as suas receitas e ser necessáiío, ao teinpo das despesas, andar demandando, penhorando, executando devedores ínumeráveis, em que
hâ mortos, ausentes, falidos, herdeiros, viúvas, órfilos,
eclesiásticos etc. pelo que, se não fazem a entrega a tem·
po perdem-se ocasiões e monções, todos se inquietam e
tudo são confusões e embrulhadas que tarde ou nunca se
.desenleiam.
Mandetta, nas suas incursões históricas, trouxe a lUme
aspectos verdadeiramente curiosos sobre o sistema tributário e fazendário do Brasil-colônia, como é o retrotranscrito~ e sobre a diclordem gerada (temida por ei-Rei)
com a introdu_çào do meio circulante, moedas para facilitar atê mesmo a _a:ção da justiça na Colônia, permitiu o
relevo, o aparecimento do falsificador de moedas, veja·
mos, Saverio Mandetta:
., ~·causa precípua da desordem e desequilíbrio, gerados
pela introdução do meio circulante, foi a circunstância
de revestir-se de embaraços e obstáculos de toda sorte a
justa e perfeita fixação da equivalência do valor monetário com a do preço das coisas e dos serviços, dado o
fato de a própria inoeda estar sujeita a oscilação em seu
valor originando mutações e alterações em seu valor, originando mutações e alterações nos preços dos produtos,
das propriedades dos bens de serviços."
Mais adiante dã-nos notícia do aparecimento de moedas falsas no Sul, a "agravar e aumentar ainda mais a
confuSão".
_E_m que pesem a balbúrdia tribuiâria, a desonestidade'
dos funcionários, a arrecadação toda para beneficiar só a
Metrópole, leis absurdas geradas sob a ótica de quem
não nasceu ou viveu num sub-continente, por autoridades e funcionários nem semPre cultores da honra e dõ
espírito públ1co, com tudo isso, os empreendedores @C
para aqui vieram ou aqui nasceram faziam com que a
economia da Colônia prosperasse.
A este respeito nos conta Frei Gaspar da Madre de
Deus, ãtravês da sua "Memórias da Capitania de São Vicente": a cana trazida da Ilha da Madeira pelo primeiro
Capitão-Mar e os resultados obtidos pelos 2 (dois) primeiros engenhos em São Vicente estimularam e propiciaram a implantação da indústria açucareira pelas demais
Capitanias do Nordeste e que viria, naquela fase, a ser o
principal fator do desenvolvimento da Colônia.
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Ora, como sabemos todos, o açllcar no mundo tivili·
zado, nos meados do século XV, era-artigõ -tão preciosO e
valia tanto que era usado somente como produto de manipulação farmacêutica.
- -Em 155 I, segundo os historiadores e analistas da economia colonial, o açúcar mesmo em face da graride produção e conseqUente achatamento do preço, reduzida a
proporção de um décimo (1/10) do valor de 50 a 60 arios
antes, ainda assim, I kg de açúcar ainda valia cerca de
10$000- dez mil réis, ·carrespoiidente a valores corrigidos com o cruzeiro atual, cerca de Cr$ 8.317.000,00 (oito
mHhões, trezentos e dezessete mil cruzeiros).
Daí a preocupação da Coroa, de D. João III, no Regimento de 1548, atribuir 9.o Proverdor-Mór, Antonio
Cardoso de Barros, como uma de suas tarefas pesso:iiS,
físcaliiar OS engenhOS que aqui já viilham produzindo e
muitos outros estavam sendo implantados.
Explicando assim, o preço obtido sobre o açúcar aqui
produzido, a eSpa-ntoSa e espaftanii reSistênCia· dos colonos, especialmente os que montavam engenhos, as mais
que absurdas tributações que iam se sobrepondo -e multiplicando, enquanto isto, ·continUavam a plãntar cana e
montar engenhos e produzindo açúcar.
Em 1580, na Bahia,já se contava, IS en!!;CO.hos em funcionamento e no fin-al do se:culo XVI i Proâução já atirigia 400-.000 (quatrOcentas) mil caixas equiv:ilentes a 400
mil sacos.
O tabaco (fumo) que, inicialmente foi combatido pelas
autoridadeS européias, cOmo combatemos hoje o tráfico
de entorpecentes, chegando a Inglaterra a punir o seu
uso com a pena de morte, ínobstante tudo isso, a exemplo de todos os produtos viciativos,-ao mesnio tempo em
que o fumo.. "conquiStava" novoS mercaOos, expandia
aqui, de maneira florescente ã sua prodUÇãOe já rio rriesmo s_éculo XVII, rendia à Coroa tributos na ordem de
18.000 (dezoito mil cruzados), provenientes do dízimo a
que estava sujeito; o ouro, as minas rendiam
614.000$000 ou sejam~ davam a Coroa 1.535.000 (hum
milhão quinhentos e trinta e cinco cruzados), o couro
201.8001000 (duzentos e hum contos e oitocentos mil reis), o que dá uma idéia do desfrute que se obtinha da pecuária; à Pau-brasil ainda rendia 48.000SOOO (quarenta e
oito contos de réis).
Agindo desavisadamente, a realeza instalada na ~e-
trópole num comportamento de...nov_os ricos" gastando
e consumindo tudo que obtinham da Colônia,-sem maio~
res, ou melhor sem nenhuma indagação, quanto aos efei~
tos da carga tributária que pesava sobre o trabalhO, "es~
forço e ingentes sacrifícios dos contribuintes daqui, -insa~
ciavelmente foram exigindo mais e mais._
Talvez aí, a origem do velho adágio cabo_clo.: .. bobo
que nunca teve melado quando o tem se lambusa todo",
em alusão ao melado do açúcar.
Prosperando timidamente, como vimos, enquanto
dedicou-se exclusivamente ao extrativismO predatório, a
Colônia veio a ter o seu efeiivo ciclo dC pfosperidade
após a vinda dos jesuítas que, laborioSoS, introduzirani
aqui os nossos primeiroS rudimentOs 'iiiálistriais, e com a
catequese, foram obtendo o concurs_o e o apoio dos nati~
vos que tanto contribuíram para o progresso do Brasil
Colônia.
O curioso é que, na Eur'opa de então, toda Católica
Romana, os jesuitas não só eram temidos mas odiados
pellJ...guerra que moviam aO.$.. "herêges e infiêis" muitos
dos quais, pelo simples fato se se incompatibilizarem,
politicamente; com· os monarcas, logo eram rotulados
como inimigoS da Igreja e em conseqUência vítimas da
tenaz perseguição dos Jesuítas, fiscais ou policiais e carrascos da, "fé" Católica Romana, e, em aqui chegando,
talvez pelos desígnios de Deus, sofriarii, como qUe, uma
"metamorfose espiritual" de demônios europeus, para
verdadeiros apóstolos na difusão e pfátic:i-do CriStianismo, na indústria. nos colégios e Igrejas que fundavam.
Talvez por ciúmes das autoridades coloniais que, pela
..força bruta", não conseguiram o apoio dos indígenas,
aos seus propósitOs, e mais também em função da per-
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manente proteção que os jesuítas ofereciatri aOs índios,
-as tais:. ••autoridades" foram dificultando-lhes a açãO
para no final, conseguirem a expulsão dos mesmos daqui; pelo irmão do Marquês do Porllbal, Francisco Xa~
vier de Mendonça Furtado.
Mas o que realmente importava-lhes era arrecadar e
tanto é que, na medida em que se lhe esgotava o artifício
da -tributação e do monoPóliO disfarçado do comércio,
do monopólio de fato sobre todas as a tividades lucrativas, partiram para o monopÓlio ICB:ã.I e totãt da economia, quando em 1649, criaram a Companhia Geral do
Com~rcio, Com o· Privilégio de todo o coiitêrciO da Colônia.
Com os.. ''Estancas", atos legislativos da Fazenda
Real, passaram a controlar as entradas das mercadorias,
estabelecendo com .. "acordos aceitos"-pelos colonos, o
que deveria ser importado e de onde seria, de acordo,
iSto sim, com a conveniência e os lUCros da Coroa, obtidos com o monop-ólio do comérc'io e dos tributos aplicados sobre as mercadorias; praticamente estancada a so~
negação.
Tamanho o descontentamento, e aí, já contrariando
interesses comerciais de europeus aqui estabelecidos,
portugueses, ingleses e até alemães, que resultou na chairiit.da revolta ou rebelião dC ·1684,em que- pefdeu· a vida,
o célebre .. BeCkmann, leal, corajosó, desaSsombrado
conto ninguém, entrou para a história- do Brasil Colonial, como Bequimão, (corruptela do seu nome), o personificador do sentimento nativista õU nacionalista que iria
sedimentar-se e Crescer atê a total independência Colonial.
Em conseqUência, ·resolveram recuar, viram os Reinais que, não lhes convinha brigar com todos ao mesmo
tempo, especialmente com os comerciantes europeus
aqui estabelecidos e estrategicamente, aboliram Q, "Es~
tanca" da Fazenda Real, isto é, acabaram com o Monopó fio Real e instituíram o particUlar, para atender com
endereço certo os que lhes convinham e ou pelo menos,
Criar a espectativa de atendimento aos descontentes, mas
o certo ê que, os resúltados, foram verdadeiramente desastrados para a Fazenda Real; e particularmente para o
Pará e Maranhão, com os roubos, as falsificações de documentos de importação, etc.
·
Dando, tal balburdia fiscal, na criação, em 1755, da
Companhia do Grão-Parâ com o privilégio da importação e exportãção de tudo que entrasse ou s-aísse da região qüese esfendia desde o Maranhão até o Amazonas.
-Mas a verdade é que, o avançar sobre o coméCCio e-a
criaçãO ofichll do MOnopólio para a Fazenda Rei:t.l, entre
as outras raz.ões, buscava comperisar outras rendas que
diminUíam eni funçã"o -do esgotamento do extrativismo
mais económico, que já rareaVa nâs piàximídades do Litoral, da vertiginosa queda no preço do açúcar nos mercados compradores como também, da própriã desorganização que se abateu sobre os engenhos, em decorrência
ao quase desp-ovoamento do -litor-al, ati-aídos pcilãs miragens do ouro, que foi aparecendo em várias--regiões-da
.Col.ônir;L
.
Embora o ouro brasileiro, como iremos ver a Seguír,
viesse a aparecer .timidamente, ao ponto de não despertar maior interesse a Coroa ou mesmo nos colonos, paSsou a ser fato r de pertubação das atividades produtivas
no início da sua exploração, resultante em séria desarti-:.:
culação ao sistema Fazendário-Real, a qual viria a ser
sumamente compensada em face da grande produção
que veio a alcançar, e, se, em realidade, resultou em
grande prosperidade para toda a Colônia, foí também
causã de muítos e terríveis sofrimentos para· os Colonos,
para os nativos e especialmente para os escravos, em geral.
Por volta de 1560 ou 1570, presume-se que Brâs Cubas, Provedor-Parcial da Fazenda Real na Capitania de
São Vicente, teria descoberto ali, o primeifo jazimento
de ouro, mandando_amostras ao Rei de Portugual, não
se tendo notícias de nenhuma manifestação da Metrôpole a respeito.
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OUtros jaiimentos vieram a ser encontradOs eritrc
f5-7(fe 1590 no Litoral Sui e finalmente, já no final do século,XVI, encontraram ouro nas serras d~ Jaraguá e Jaguamimbaba em São Paulo. Só aí, a Metrópole tomou
conhecimento do assunto e tal o interesse despertado no
Monarca que ele determinou, ao então GoVernador Gerã.l,_ o:-Francisco de Sousa- que, fosse, pessoillmente examinar as descobertas do ouro.
Ante as novas perspectivas de resultados positivos
para o tesouro da Coroa, foi baixado o Bando (Proclamação) de ll de fevereiro de 1601, criando o tributo, o
Quinto SObre o ouro extraido. na Colônia, para 15 de
agosto de 1603, baixar a Coroã Portuguesa, Q. "Regimento das Terras Minerais d_o Estado do Brasil." Ao regulamentar a propriedade das minas, concedendo aos seus
.descobridores o dízimo das lavras, um quarto do manancial, (valor cobrado pelo uso da água na lavra) e um prêmio em dinheiro a Coroa, aliás, ffiaritinha as condições
contidas nas cartas de concessão aos donatários visto
que; já então, reservava-se para Q reino até mesmo, o direito de tributar para si a produção do subsolo.
Criada a figura dõ- Provedor das Minas, a ele foram
atribuídas a responsabilidade de toda a regulamentação
sobre a matéria. Em 1644_ a Coroa já concedia aos descobridores de novas minas exclusivamente o privil~io
das suas explorações, mas evidentemente sujeitos a todos
os tributos.
Com .as Jutas desencadeadas entre pequenos e grandes
mineradores pela posse das minas, embriagados, naturalmente pelQ, ..delírio do our.o", com o_ que tumultuavam a produção e a conseqUente Receita-Real, novas,
mais drásticas e mais onerosas medidas e tributos foram
sendo decretados, aumentando a receita provinda do
ouro de maneira tão substancial que, como assinalado,
no final do século. XVII, já contribuía (614) seiscentos e
quatorze contos de réis para a Fazenda Real.
RecOrrendo a todas as formas e meios para impedir a
evasão dos seus tributos a Fazenda Real, para evitar o
suborno dos seus fiscais na zona de mineração chegou a
instituir salários vultosos para os seus funcionã}ios, ao
Provedor das Minas, 3500 cruzados,- 2000 cruzados ao
Guarda~ Mór; aos guardas regionais 1000 cruzados e ao
tesoureiro, que era escolhido entre os moradores mais
dignos, pagava-se 3000 cruzados.
Tal o distanciamento da Metrópole para as nossas realidades .que, bastaria atentarmos para a facilidade com
que adotavam e modificavam tributos e sistemas de arre-cadação e fiscalli:ação, e teremos a idéia de que, de fato,
da Colônia só queria os rendimentos, os lucros.
E tanto é verdade que, mesmo ·o_btendo rendimentos
fabulosos da mineração, antes ainda das grandes e mais
significativas minas de ouro em Minas Gerais, Goiás e
Mato~Grosso, suspenderam a cobrança pelo sistema do
"quinto" e determinaram a cobran~.. "per-capita", ou
seja, um quantitativo em esp_écie (ouro em Pó) por cada
escravo e pessoas livres que trabalhassem na mina. Em
verdade, como to~as as medidaS novas, tal sistema
prestou-se para desarticular a Son-egação ~ ~m menor
trabalho e riscos para os seus fiscais, aumentou, consideravelmente, a arrecadação.
O Problema maior do novo sistema de cobrança sobre
as minas, na fas_e dq, "per~capita", estava n~_ fixação das
cotas e só após muita delonga chegavam a um acordo,
mineradores e provedores.
Sobre este sistema, consegui, ~.. •"tabela" instituida
para as minas· de Cuiabâ, Mato Grosso. onde o valor
monetário era a oitava de ouro. {3,586 gramas) aSsim
cobravam por cada bateia usada pelo escravo, 3 oitavas;
11 oitavas por cada venda ou loja ou oficial de qualquer
oficio; 6 oitavas para cada um dos comerciantes ambulantes; e 2 oitavas por carga de um burro com secos e
molhados; e, com este sistema ali arrecadaram, no primeíro ano 80 arrobas de ouro em pô ( 1200 kg); sabe-se
entretanto, como já salientado qu-e, o sistema arbitrário
de fixação de_ cotas, (número de oitavas) permitia as
constantes elevações das mesmas ·o que era "aceíto" en-
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quanto os mineradores obtinham quantidades satisfatórias, mas, com o esgotamento dos ftlões m~s fáceis ou
da própria mina, resultava em constantes revoltas contra
, os fiscais e a Fazenda Real. Nos primeiros anos do século XVIII, época das grandes descobertas de Minas Gerais, foi expedido Oregi:
menta dos superintendentes, guarda-mores e oficiais deputados para as minas de ouro, com a Carta REgia de 9
de novembro de 1709, criaram as Capitanias de São ~au
la e Minas do Ouro a seguir com a Carta Régia de ·2 d~
dezembro de 1720, criava a Capitania de Minas Gerais.
Finalmente, para completar o ciclo de influência_ na
economia e política pelo ouro na Colônia, em 1763_
mudava-se a sede do Governo Geral para o Rio de Janeiro.
Por falta de firmeza e mesmo de carater, nos executores de Legislação Tributária na Colônia, a cobrança dos
impostos, na realidade funcionavl:\ .. "como ·um barco a
deriva" aos sabores e conveniências do~.. "argumentos"
mais fortes no momento de sua prática e pendendo para
o lado que estivessem o~....argumentos".
No caso de Vila Rica, a exemplo de Cuiabá, como já
vimos, não funcionou bem, inicialmente a lei do quinto,
a Junta da Fazenda Real, fez um acordo com a população e mineradores, ficando a partir daí, estipulada uma
cota coletiva, pertencente à capitania toda, em 30 (trinta)
arrobas anuais (450 Kg) com a condição, por~m, de
deixar-se circular livremente o ouro em pó; e, a ser resolvida outras modalidades de recolhimento .dos quintos
reais, em 1715, pelo Governador, D. Pedro de Almeida,
C~nde de Assumar. Com a instalação do novo Governo
.e nomeação de novos provedores e escrivães para cada
uma das localidades e mesmo assim, só veio a coibir a
evasão do ouro e melhorar as rendas da capitania a da
Fazenda Real, com a construção da Casa de Fundição,
para a cobrança dos quintos.
A partir da implantação do novo sistema, recolhia-se à
Casa- da Fundição todo ouro em pó, üá então proibido
de circular como dinheiro) era o mesmo fundido em barras. Autenticadas com relevo, virava Q, .. ouro quintado"
do qual já se tinha retirado o quinto, e aí o mesmo podia
circular dentro da Capitania comc;t "dinheiro".
Mesmo este sistema, como era natural, provocava tan- _
to descontentamento que resultou na revolta dC 1720, em
Vila Rica-suspenderam-se as fundições e a cobrança não
foi mais efetuad3., por meio dos oficiais nomeados para
tal run.
Nomeado novo Governador, D. LourenÇo de Almeida, para a Capitania de Minas Gerais, com habilidade,
volta ao sistema da:t. "fintas", com a-vantagem, elevou a
cota para 37 arrobas.
Com a administração do Marquês do Pombal, foi expedido o Regimento das Intendências e Casas de Fundição. Reinstaladas as Casas de Fundição, passou a vigorar em definitivo, a cobrança do quinto, no ato daredução do ouro em pó a barras e vigorou até 1827, quan. do _o imposto- fOi reduzido para 5% do ouro em pó.
. Quanto ser Vantajoso o sistema da fundição para a
.Coroa, os mímeros logo vieram a confirmá-lo, isto porque, no levantamento realizado constatou-se que de I 700
a 1724, quando foram extraídas 7.500 arrobas de ouro, a
arrecadação foi de 324 arrobas, o correspondente a
4,3"2%, e passando, como o sístemã., a fundição em carAter definitivo, a arrecadação cres-ceu para 100 arrobas
anuais.
Para não fugir a regra da insaciedade, da gula cada vez
maior, mandaram para Minas Gerais, como Governador, Martinho de Mendonça de Pino Proença, presumível parente de Pombal, e por incrível que pareça, para fazer voltar a tributação do ouro ao sistema da.&, ..fintas", .
daí a origem do~ "'fintar" significar entre nós o furto, dar
·prejuízo, enganar.
O certo ê que, após longas discussões os colono~ ..concordaram" com a entrega anual das 100 arrobas que era
o que vinha rendendo e mais o que ultrapassasse da
quantidade ac~rtada e fundida, o que resultou para a Co-

roa, em 16 anos, (1735 a 1751) um acrêscimo de arrecadação de 2.066 arrobas, ou o correspondente a 130 arro·
bas anuais, no total do período.
Com o declínio da produção, em razão do empobreci~
menta do mi_nêrio, dificuldades crescentes para sua extração e mesmo exaustão das minas, reinava em Portu-
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o Reformador, (1750- 1771) o qual

c;oncordo_u em abolir(}.. "finta" ou "captação" mantendo
a cou:t fr.xa de 1.00 arrobas anuais, mas, com a condição
de ser cobe_rta a diferença no_ caso da produção não
cobrir aquela quantia, através da finta ou derrama, as
conseqUências de tal desatino da metrópole, para com a
Colônia, nos levaria. proximamente, à pági~a mais triste
mas tambêm a mais gloriosa da nossa história.
Transcrevendo Rocha Pombo, temos:
"Viera o Viscqnde de Barbacena encarregado especialmente de reparar os prejuízos que, desde muitos anos, vinha sofrendo a real Fazenda, e trazia ordens formais de
arrecadar, por meio de derramas e execuções, todas as
dívidas em atraso.
O enorme ativo acumulado Punha jã os contribuintes
e demais devedores ao erário, çm condições de absoluta
insolvência.
Só 0- quinto do ouro ascendia de 540 arrobas (na importância de 3.50~:472$000). As dívidas provenientes do
contrato das entradas montavam 1.702:148$000; fazia-se
notar, nas instruções dadas a Barbacena que tai~. '"deficits" se vinham acumulando quase que na mesma razão
em que se reduzia o preço das arrematações. Do çontrato dos dízimos, outra renda que diminuía de ano para
. ano, o alcancC de 717:906$000.
Importava, pois, a dívida em atraso, só destas classes
de contribuição, que eram as fontes Inais a-bl!ndantes do
patrimônio rêgio, em um total de 5.725:5.?6~
De tudo isso fazia-se uma grande cargã a desídia dos
agentes do fisco."
Aplicando com rigor as Ordens recebidas, Barbacena,
vfri~ "colocar fo&o na bOmba" que resultou na trágica e
dolorosa conspiração dos mineiros, produzindo Q, "derrama" o seu propósito oculto, Q.• "dedo-durismo".
Para fechar o ciclo dos abusos cometidos pelo seu reinado, D~ Maria I (A Piedosa e depois a Louca) contra a
Colônia, com o alvará de 5 de janeiro de 1785, proíbe a
indústria da fiação e tecelagem no Brasil e foi além, de-terminou a paralisação das que já _se encqntrava_m fun·
clonando.
Tais medidas, por certo fruto da ..insanidade" generalizada como em particular, dos desequilíbrios psíquicos
da Rainha D. Maria I, ~ieram anular todo o esforço co~
metido pelo grande Marquês de Pombal que, como ninguém, atuou te_ndo ~yista os interesses maiores do Reino, do Tesouro da Fazenda Real mas tambêm, em favor
do desenvolvimento da Colônia, criando as primeiras escolas no_R~o de Janeiro em 1772, além de incrementar as
iÕdústTias existentes e as qu~ iam se instalando, apoiou a
agricultura, animou o comércio, e defendeu pessoalmente_ a liberdade dos índios, em grande parte talvez, para
ressarcir o Brasil pela infeliz expulsão dos jesuítas.
Elevou a Colônia a condição de vice-reina_do, com seu
t~ento administrativo ao mesmo tempo em que granjea·
va a simpatia pelas suas realizações, era também o que
mais sugava a nossa riqueza e que a carreava para o Reino. especialmente para a reconstrução de Lisboa.
Obrigãdo a transferir, às pressas, a Corte Portuguesa
para o Brasil, em virtude da ameaça Napoleônica, D.
João VI que assumira a regência, com o afastamento de
D. Maria-I, que enlouquecera, aqui desembarcam em 24
de janeiro de 1808, para permanecer até 1821 quando regressam a Portugal.
Na verd_ade, a vinda da Corte para o Vice-Reinado.
constituiu-se no maior bem que nos poderia ocorrer,
abriram-se os portos ao comércio com todas as nações
amigas, promoveu a construção de novos portos, melhorou os existentes, fomentou e protegeu a indústria e oCO·
mêrcio interno e externo, em matéria de tributos e siste-ma fazendário fiscal, embora tenha sido benéfica para o

Outubro de 1984

Brasil como um todo, não representou nenhum alfvio
para os contribuintes, praticamente foi mantida na sua
os impostos existentes, como sobrecarregou
mais ainda a carga fiscal.
Dos atos aqui baixados, os mais significativos foraiiJ.:
a - Carta Régia de 28 de janeiro de 1808 (abertura
dos portos, e instituição do Imposto sobre Importações,
ainda vigente nos dias atuais).
b- Decreto de 11 de junho de 1808, privilegiando os
produtos de origem portuguesa com alíquota de 16% enquanto a dos outros países ficavam sujeitos a 24%.
c-Pelo alvará de 27 de junho de 1808, regulamentou
o II!lposto Predial, o qual pela Lei de 27 de agosto de
1830, passou a denominar-se dice_ma urbana (10% sobre
o -valor luCrativo dos prédios urbanos).
d ~Alvará de J9 de abril de 1808, (instalação do Conselho de Fazenda) e levantou a funesta proibição do funcionamento de indústrias no Brasil.
e-Alvará de28 de abril de 1808, (isenção de impostos para importação de matérias-primas destinadas a industrialização).
f - Alvará de 17 de junho de 1809 (instituição do imposto do selo).
g - Alvará de 12 de outubro de 1808 (introdução do
papei moeda, emitido pelo Ban90 do BrãsiJ).
h - Decreto de 16 de dezembro de 1815 (elevação do
Brasil a condição do Reino) e
i - Decreto de 22 de abril de 1821 (dando a Regência
seu filho D. Pedro), este assinado, como se vê, 4 dias antes do seu retorno ·a Portugal.
Como vimos, pelo Alvará. de 19 de abril de 1808,
instalou-se o Conselho da Fazenda que levantou a funesta proibição imposta ao exerdcio das indústrias do País.
A este registro, assinalou Mandetta:
in~eireza

"Se, de um lado, ·a indústria se via desembaraçada das
restriçõ"es até aquele momento, existentes, (Ala vará de J9
de abril de 1808), tomando grande incremento, e os produtos nacionais se viam amparados pelo protecionismo
aduaneiro (Decreto de II de junho de 1808), facilitando
a- sua circUlação nos mercados internos; se a matériaprima era isentada de impostos ou oneradas suavemente.
a fim de nãO encarecer a manufatura de determinados artigos e esse mesmo Decreto reduzia o direito de entrada
de 24% a 16% para as mercadorias de propriedades portuguesas carregadas em embarcações nacionais por sua
conta; se os direitOs dos inventores foram assegurados e
se falicitou e protegeu a- importação de máquinas e instrumentos modernos, de outra parte, as taxas e impostos, as contribuições e outros gravames foram-se elevando sempre e cada vez mais, pouco desafogo concedendo
ao comêrcio e a indústria incipiente."
·Como marco inicial dos péssimos negócios do_ Brasil
com a Inglaterra e que iriam atravessar o século até bem
próximo dos nossos- dias. D. João VI, celebra, em IV de
fevereiro de 181 O, um tratado comercial com os ingleses,
que merece ser reproduzido aqui.
- Para começo de conversa, enquanto as mercadorias
nacionais se subordinam às taxas de entrada de 16%, as
dos ingleses estavam sujeitas a 15% ad vaJorem. Segundo
Mandeta,, "não só como se lhes concedia o direito cl"e
constituir um tribunal em cada porto, composto de magistrados eleitos entre os comerciantes bretãos a:qui residentes, para julgarem as causas de cara ter comercial, nas
quais fossem eles interessados".
Os privilégios aos ingleses compreendiam, entre outros:
a - o direito de comprar e cortar madeiras de construção_ naval onde bem lhes aprouvesse, exceção apenas
rlos sítios reservados à Coroa Portuguesa;
b -construir nos portós, que mais conviessem a eles,
navios--para sua frota;
c - privilégio de importação às mercadorias de procedência inglesa;
d - liberdade de residirem aonde bem quisessem~
e - viajar para todo o Brasil;
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f - isentaVam-se dos vexames das buscas em suas propriedades, sem a presença do Consul britânicOj
g - os consules passavam a gozar de priVil!gios excepcionais.
Ante os protestos c a grita geral em face do citado tratado que D. João VI, para tentar justificar-se, lançou um
alongado manifesto ao povo.
Mas a verdade toda ê que, afugentando a concorrência
de outros países com os fãvores coriCedidos aos ingleses,
ficamos a merc! de só comprarmos os seus produtos e a
eles, exclusivamente, vendermos a nossa produção.
Por outro lado, com a presença de cerca de 15 mil cortesãos que aqui Chegaram com D. João VI, tiveram os
colonos sobremaneira agravados os seus já. inUito grandes encargos para custear tal volume de parasítas.
Como a Receita não tinha como ultrapassar a casa dos
4 mil contos de r~is, através do re~m-críado Banco do
Brasil, tivemos o infclo do endividamento interno e externo em que nos encontramos até os dias atu:iis, como
também a origem da nossa inconseqaent~.''fúria tributária", que premia os malandros usuários dg ..jeitinho'' e
liqUida com os contribuintes corretos.
Quanto ào zdo com o suor do contribuinte, o exemplo
vem de longe, tanto é que, da gestão de D. João VI, aqui
no Brasil, que Mandetta, assinalou:
'jO Real Erário, durante o tempo de sua gestão, nunca
soube o que arrecadou nem o que despendeu em todo o
Brasil; e o que maravilha ainda mais, nenhuma das Juntas da Fazenda se acha habilitada para dar um balanço
regular de suas limitadas transações de receber e pagar."
(Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE No 66, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no usõ 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 outofgada pelo Aiõ n"'
2, de 1973, revigO!ada pelo Ato n"' 12, de 1983, da Comissão DirCtora, e tendo em vista o que consta do Processo
no 003290 84 O,
Resolve incluir a servidora Miriam Miranda Cruz Pereira na Categoria FUncional de Adjunto Legislativo,
Classe Única, Refei'êncià NS-14, do Grupo-Atividades
de Apoio Legislativo, do Quadro Permanente, por transformação, de acordo com o disposto no artigo 39, § 39 da
Resolução n"' 334, de 1983, c no artigo 1"' do Ato da Comissão Diretora n"' 30, de 1983.
--Senado Federal, 03 de dezembro de 1984. -Senador
Moacyr Dalla, Presidente.
ATO No 9, DE 1984
DO PRIME!RO-SECRETÁRIO
O Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso de.sua competência regimental, e na qualidade de
Coordenador-Geral dos Concursos Públicos para Contador e Datiló8rafo do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, consoante o disposto nos A tos da Comissão
Diretora n"'s-13 e 17-, de 1984, iesolve:
I - Constituir a CoordenaçãO do Concurso Público
para Contador e designar para comPô-la, sem prejuízo
das suas funções, os seguintes membros: Dr. Lufs do
Nascimento Monteiro, Dr• Maria do Carmo Rondon
Ribeiro Saraiva, Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu,-Dr.
Jaime Luiz Ceifares, Dr. Américo Dias Ladeira, Dr.
AfrâniO Cavalcanti de Melo Júnior, Dr. José Jabre Baroud e Dr. José de Ribamar Duarte Mourão;
II- Constituir a -coordenação do ConCurso Público
para Datilógrafo e designar para compó-la, sem prejuú:o
das suas funções, os seguintes membros: Dr. Luiz do
Nascimento Monteiro, Dr• Maria do Carmo Rondon
Ribeiro Saraiva, Dr. José Ribamar Teixeira Luz, Dr.
Gerson de Souza Lima, Dr. Hélio de Passos, Dr. Francisco das Chagas Monteiro, Dr. José Jabre Baroud e Joel
Monteiro Bentim;
III- Designar o Dr. Luiz do Nascimento Monteiro
para substituir, nos seus impedimentos, o CoordenaCior-
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Geral na direção das _reuniões de trabalho c;ias Coordem\ções-de que tratam os.itêns I e n:
IV - Designar o Chefe de Gabinete da Primeira Secretaria para coordenar os trab_alho~ de apoio administrativo necessário à realização dos Concurs.os de que tra- '
ta este Ato, ao qual ficam delegados poderes para convocar servidores, bem como solicitar a todos os órgãos administrativos do Seilado Federal, inclusive órgãos supervisionados - CEGRAF e PRODASEN - a execução
das medidas que se fizerem indiSpensáveis 8o perfeito
funcionamento das Coord~nações.
V- Às Coordenações criadas_ por este Ato incumbe
elab_orar e baixar os Editais e di::mais inst~uções regula·
doras dos referidos Coricursos e adotar todas as providências que se fizerem necessárias à sua implementação.
VI - A remuneração do pessoal designado por este
Ato, bem como dos demais posteriormente convocados,
será arbitrada pelo Primeiro-SCcretário, Ilão se lhes aplicando as disposições do Art. 39 do Ato n"' 17, de 1983;
VII - Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. Senado Federal, 3 de outubro de 1984. - Senador
Henrique Santillo, 1"'-Secretário.
SECRETARIA GERAL DA MESA
RESENHA DAS MA TERIAS APRECIADAS
DE Io A 30 DE SETEMBRO
(Art. 293, inciso

n,

do RegiinentO -Interno)_

Projetos aprovados e encaminhados à sanção
Projeto de Lei da Câmara n"': 113, de 1982 (n"' 1.42:2(79,
na Casa de origem), qUe dá nova redação ao art. 280 da
Lei n~' 5.869, de 11 dejanc;iro de 1973.Código de Processo Civil. Sessãq: 5-9-84 (extraordinária).
Projeto d~ Leida Câmaran~' 155, de 1984 (n~' 1.949/83,
na Casa de origem), de iriicia-tiva do Senhor Presidente
da República, que altera a estrutura e a denominação da
Categoria Funcional de Técnico em Reabílitação, do
Grupo-Outras AtiViâades de Nível Superior, e dá outras
proVidências. Sessãq: 13-9-84- (exti'aofdlnã!ià).
Projeto de Lei da Câmara n'i' 158, de 1984(n9 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 atividaR
des do médico residente. SesSãQ: 13-9~84 (extraordinária).
Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1981 (n9 3.035/80,
na Casa de origem), que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, c dá outras
providências. Sessão: 19-9-84.
Projeto de Lei da Câmara n"' 97, de 1983 (n9 2.881/80,
na Casa de origem), que acressenta parágrafo ao art. 31
da Lei n"' 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, definindo o voto cumulativo. Sessão: 20-9-84 (extraordinária).
Projeto de Lei da Câmara n"' 141, de 1984 (n9 3.015/84,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre os cargos de Suplente de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento. Sessão: 20--9..84 (extraordin_âria).
Projeto de Lei daCâmaran"' 148, de 1982 (n"'4.607f81,
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a
promover a transformação da Fundação Universidade
de Caxias do Sul em Fundação de Diieto Público. Sessão: 24-9-84.
Projeto de Lei da Câmara n9156, de 1~84(n'»2.385J83,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor Presidente
da República,- que reajusta a pensão especial concedida
pela Lei n"' 3.801, de 2 de agosto de 1960, a Antônia Co.:
lombino SOuza Naves, viúva do ex-Senador Abilon de
Souza Naves, e dá outras providências~ SessãQ: 26-9-84
(extraordinária).
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Projeto de Lei da atinara n9 113, de 1983 (n"' 2/83; na

Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente !ia
República, que autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada
ao Ministério do Interior, a doar os ím6veis que menciona, situados no Município de Iracema, no Estado do
Ceará. Sessão: 27~9-84 (extraordinária).
Projetas aprovados e encaminhados A promulgaçio
Projeto de Resolução n9 49, de. 1984 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura_ Municipal de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor de CrS 52.217.541,95 (cinqUenta e
dois milhões, duzentos c dezcssete mil~ quinhentos e quarenta e um cruzeitos e noventa e cinco centavos). Sesslo:
5-9-84.
Projeto de Resolução n"' 50, de 1984 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São paulo, a contratar
operação de crédito no valor de 30.516.357,59 (trinta milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos cinqUenta e
sete cruzeiros e cinqUenta e nove centavos). Sessão: 5-984.
Projeto de Resolução n"' 51, de 1984 (Comissão de
Economia), que autoriza o GovernO do Estado do Amazonas e contratar operação de crédito no valor de Cr$
80.741.986JXl_O,OO (oitenta bilhões, setecentos e quarenta
e um milhões, novecentos e oitenta e seis ritil cruzeiros).
Se:Ssãó: 5-9-84 (extraordinária}.
Projeto de Resolução n9 52, de 1984 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Claro, Estado de São Paulo, a 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). Sessão: 10-9-84.
Projeto de Resolução n"' 53, de 1984 (Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura- Municipal de Rio
Claro, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de CrS 151.459.676,00(cento e cinqUenta e
um milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mi], seiscentos e setenta e seis cruzeiros). Sessã.q: U-9-84.
Projeto de Resolução n9 55, de 1984 (Comissão de Finanças), qUe: autoriza o Governo do Estado do AmazonaS a contratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,200,000.00 (vinte milhões e duzentos mil
dólares americanos), destinado à liquidação de compromissos externos. Sessão: 19-9-84. (extraordinária) - -Projeto de Resolução n9 56, de 1984 (Comissão de
Economia); que autoriza o Governo do Estado da Parafba a contratar operação de crédito no valor de CrS
31.761.029.820,00 (trinta e um bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, vinte e nove mil, oitocentos e vinte
cruzeiros). Sessão: 19-9-84. (extraõrdinária)
Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 1982 (n9
137/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cc-Produção Cinematográfica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, firmado em Lisboa, a 3 de fe--.
vei'êi!O de 1981. Sessão: 20-9-84. (extraordinária)
Projeto de Resolução n"' 57, de 1984 (Comissão de
Economia), que autoriza o Governo do Estado da Parafba a contratar operação de crédito no valor de CrS
1.290.278.084,00 (um bilhão, duzentos c noventa milhões, duzentos e setenta e oito mil c oitenta e quatro
cruzeiros). Sessão: 29-9-84. (extraordinária)
Projeto de Resolução n9 58, de 1984 (Comissão de Finanças), que autoriza o Governo do EstadO de Minas
Gerais a contratar operação de empr-éstimo externo no
valor de US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões de dólares americanos), destinado ao financiamen~
to do Programa de Investimentos do Estado. ~sãQ; 20-9-84. (extraordinária)
Projeto de Decreto Legislativo n" 17, de 1984 (n9i
68/84, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a se ausentar do Pafs no
dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de inaugurar
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oficialmente a entrada em funcionamento da Central Hi-

drelétrica de Itaipu. Sessão: 26-9-84. (extraoidinâria)
Projetos aprovados e encaminhados à Câmlll'ã dos Deputa-
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192 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT,
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1' de maio de
1943. Sessão: 11-9·84.
-

dos

Emendas do Senado ao Pt:ojeto de Lei da Câmara n'i'
61, de 1981 (n'1 2.014/79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 145 da Lei DI' 5.869, de 1 f de janeiro de 1973- Código de Processo Civil. Sessão: 12-984. (extraordinária)
Sustitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cânlara nl'
99, de 1982 (n1'6.059/82, na casa deorígem), de iniCiafiva do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
o Ensino no Miriis-têrio da Aeronáutica. Sessão: 12..9-84.
(extraordinária)
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da- Câmara il.11
126, de 1984 (n• 1.9'50/83, na Casa de origenl)~ d(dnicia~
tiva do Senhor Presidente da Rcpúblíca, que dispõe
sobre a criação e o funcionamento do Juizado Especial
de Pequenas Causas. Sessão: 19M9-84. (extraordinária)
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cámara
n' 116, de 1982 (n'~4.454f81, na Casa de origem), que ai~
tera dispositívos do Decreto~ lei n' 972, de 17 de outubro
de 1969. Sessãq: f9~9="84. (extraordinária)
Projeto de Lei do Senado n' 12, de 1984, de autoria do
Senador Lourival Baptista, que dispõe sobre a dedução
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 crecliCs-destinadas aos filhos de seus empregados. Sessão: 27~984. (extraordinária"}
- ·
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades
Mensagem n' 147, de 1984 (n' 306/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Doutor Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite, Advogado, para exercer o
cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Wilson
Gonçalves. Sessão: 5-9-84. (extraordinária)
Mensagem n' 126, de 1984 (n' 276/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Antonio
Correa do Lago, Ministro de Primeira- Classe, da Carrei- ~
ra de Diplomata, para exercer a Função de Embaixador
do Brasil junto_ à República Francesa. Scssllc?: -12-9-84.
(extraordinária)
Mensagem n~' 130, de 1984 (nl'o· 280/84,- na- origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a cs.colha do Senhor João Otrlos
Pessoa Fragoso, Ministro de Primeira ClasSe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil na Espanha. SCSSão: 19-9-84. (extraordinária)
Mensagem n' 151, de 1984 (n' 314/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Eduardo
Moreira Hosannah, Ministrei de Primeira -Classe, da
Carreira de Dip1omata, para exercer a funÇão de Embai·
xador do Brasil junto à República Oriental do Uruguai.
Stssão; (9-9-84. -(extraordinirla)
· ·
Projetos rejeitados nos termos do art. 278 do Regimento
Interno e encaminhados ao arquivo
Projeta de Lei da_Cârilara é-237, -de f983 (n' 6.'099/82,
na Casa de Origem}, que altera a Lei n' 5.692, de 11 de
agosto de t 971 - Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de
1'1 e 2' Graus. Sessão: .l-9-84.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 9f~ de i9S4 (~i> 306/7~, ria
Casa de origem), que altera a lei n' 5.692, de 11 de agõstõ
de 1971 - Lei de Diretrizes e- Bases do--Ensinõ de 1' e.-2'
Graus. Sessão: 3-9..84.
Projetei-de Lei do Senado n~ 46, de 1981, de- au_toria d-o
Se-nador Lázaro- Barbozã,- que acrescenta disPOsitivO à
Lei n' 5.549", de 28 ·ae iioVCitibro de 1968, ciue fixa nor~
mas de organização e funcionamento do ens-ino superior.
SeSsão·: !0~9-84.
-Projeto de Lei d_a-Câmara n' ~9. de-1984 (n~' 1.071/79,
na Casa de origem), que altera a redação do ca.put do art.

Projetos aprovados em turno único e encaminhados à Comissão de Redaçio
Projeto de Decreto Legislativo n' 25, de 1983 (n'
13~/82, na Câ_mara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo s-obre Cooperação Sanitáriã FronteiriÇa, concluído entre o Governo ·da RCpública Federativa doBrasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas,
a 19 de fevereiro de 1982. Sessão: 20-9-84. (extraordi---- - nâríii)
PrOjeto de R-esolução n'~ 26, de 1984 (Comissão- CÍC""'
Ec"Otfciinia), que autoiiza a Prefeitura MuniciPal de Tenente ~Ananias (RN) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e
um m-il, oitenta e doiS cruzeiros e trinta e três centà~os).
Sessão: 24·9-84.
PrOjeto de Lel dO Senado n' 65, de 1984~DF, de inicia~
tiva d() Senhor Presidente da Rep11blica, --que dlspÕe
sobre o reposicionamento de serVidores do Plano de
Classíficação áe Carg'ós dó Serviço Civil do Distrfto -Federal, e dá outras providências. SCssão: 26-9-84. (eX~
traordinária)
Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1983 (n'
38j83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do COnvênio Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre _as Dir~ções Nacionais de Aduanas (in·
cluídos os anexos 1, V, e Xlll), celebrado na Cidade do
Mê.xico, a 11 de setembro de 1981. Sessãq: 27-9-84. (extraordinária)
Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1984 (n' 24/83,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo BáSico de_ Cooperação Técnica entre o -Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativistã da Guiana, celebrado em Georgetown,
a 29 aejaneiro de 1982. Sessão: 27-9--84. (exti-aOfdináiia)
Projeto aprovado em segundo turno e encaminhado à Comissão de Redaçio
__f_rpj~Q de Le:i do Senado n' 213, de 1983, de autoria
do Senador Lourival Baptista, que institui o Dia Nacional do Voluntariado. Sessã9: 26~9-84 (_extraordinária)
Profetos aprovados em primeiro tumo e encaminhados à
Comissão de Red&çio
Projeto de Lei do Senado n' 108, de 1983, de autoria
do Senador Nelson Oirneiro, que dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre propriedade Territorial Rural
(ITR). Sessão: 13·9~84, (extraordinária)
Projeto de Lei do Senado n' 13, de 1980, de autoria do
Senador Itamar Franco, que estabelece abatimentos nos
prl!ços de deriVados do petróleo e do álcool, quando des-_
tinados ao consumo próprio de motoristas profissiÕilaiSautônomos. Sessão: 19-9-84.
Projeto prejudicado e encaminhado ao Arquivo
Projeto de Lei da Câmara n9 147, de 1983 (n~'4.808j81,
na Casa de origem), que modifica os§§ 3' e 4~' do art. 111
da Lei n~' 4.937, de 18 de març_o de 1966, para assegurar
aos deputados e senadores a averbação, medianteindeni~
zação ao Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, do tempo correspondente a um mandato legislativo
- estadual ou municipal. Sessão: 26~9~84. (extraordiriãfia)
Projeto retirado pelo autor e encaminhado a.o Arquivo
PrOje-tO ,de. Lei do SenadO ÍL' 247, de 1983, de autorLa
-do. Senador Gabriel Hermes, que estabelece disposiÇões
uniformizadoras para a fiscalização de pro-fissionais liberais e dá outras prÓvidências. Sessão: 13~9-84. (extraorcfi- nária)
Projeto rejeitado e encaminhado ao Arquivo
Prójeto de Lei da Câinara n~' 59, de 1983 (n9 2.396/79,
rla Casei de origem), que dispõe_sobre organização síiidi·
cal, alterar:td<? _o_s arts. ,51~_ e _530 da Coilsolidaçã'? ~~s
LeiS do TiãbalhO, aprovad-ã pelo Decreto-lei n~' sA52, de
l~' de maio de 1943. Sessão: ~-9"-84. (extraordinária)
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ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
11• Reuniio, realizada em 8 de ago'to de 1984.
Ãs nove horas e trinta minutos do dia oíto de agosto
de mil nqvecentos ~oitenta e quatro na Sal_a da comis~
são, sob a presidência do Sr. Senador MUrilo Badaró,
Presiqente, reúne~se a Comissàõ de Constituiç.ão e- JUStiça, com a presença dos Srs. Senadores Octãvio Cardoso, Hélio Gueircis~ Helvídio Nunes, Almir Pinto, Enéas
Faria, M-â"rtiris fõilho e Adefbal Jurema. Deixam de corilparecer, pot motivo justificado, os-Srs. Senadores Gui·
lherm~_ ~lme!!!l. Carlos Chiarelli, Carlos Alberto, Marcondes Gadelha, Amaral Furlan, Odacir Soares, Jos~
Fragefli, José lgnâcio Ferreira e Pedro Simon. Havendo
número regimental, o Sr. Presidente deClara abertos os
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião ante-riOr, que ê dada como aprovada. A seguir, o Sr. President_e torna a reunião em caráter secreto para apreciação
do item I. Mensagem n'~ 124, de 1984 (Mensagem n' 266,
de 20--7-84, na origem), do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovaçilo do Senado Federal o nome do
Dr: ~ydn~y s.a.Jl.chc;:s para exercer o cargo de Ministro do
Supr~o Tribunal Federal, na vaga decorrente da apo~
sentadoria do Ministro Alfredo Buzaid. Relator: Sena~
dor Octávio Cardoso. Tornada púbil"ca a reuriião, passaM
se a apreciação das demais matérias constantes da pauta.
Itc~m 2. Projeto de Decreto Legislativo n' 27 de 1983
(Projeto de Decreto Legislativo n9 10-B, de 1983- CD),
qu~ aprov.a_~ te_,go da Çonvenção de cooperação Judiciária civil, Comercia:!, Trabalhista e administrativa, assinado em Paris, a 30 de janeiro de 1981, pelos Governos
da República Federativa do Brasil e da República da
Francesa. Relator: Senador Martins Filho, parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis~
cussãÕ,_ o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprova:-do _por unanimidade. Item 3. Projeto de Resolução fi,· 27, de 1984, que submete a prêvia autorização
do Senad~_Eederal o cumprimento de obrigações financeiras por parte do Governo Brasileiro, e dá outras providências. Autor: Senador Murilo Badar6. Relator: Senad9r_Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, com a emenda n' 1- CCJ que oferece.
Ao constatar a inexistência de número para prosseguimento dos trabalhOs, o Sr. Presidente interrompe o início da discussão da matéria, e adia a Votil.ção-do parecer
do relator. Por deliberação da presidência, são_ adiadoS,
em· face a falta de quorum, ii MSF n~' 71j84, MSF n~'
135(83, PLS no 01(84, PLS n'48f84, PLS n• 61fil3, PLS.
n• 58(81, PLS n• 128/83, PLS n• 231/83, PLS n• 71/83,
PLC n• 25/80, PLS n• 133(80, PLS n• 51(84, PLS n•
164/81, PLS n•}8/84, Pl.S n• 104/83, PLS n• 243/83,
PLS n' 284/83, PLC n• 149/83, PLC n• 221/83, PLS n•
04J84, PLS n' 272J78, PLS n• 164/82, PLS n• 105/82,
PLS n• 212/83, PLS n• 288/83, PLS n• 07/84, PLS
201/83, PLC n• 139/83, PLS n• 18(80, PLC 116(84, PLC_
n• 113/84. PLS n• 65/84. PLS n• 376/81, PLS n• 166/83
e PLC n' -80{84. O Sr. Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Ronaid Cavalcante Gonç:ilves, Assistente da
comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. PreSidente.

n•

COMISSÃO DE FL'<ANÇAS

13• Reunião, realizada em 20 de setembro de 1984
As 10 horas do dia 20 de setembro de 1984, na Sala de_
ReuniõeS da ComiSsão de Finanças, Ala -SenãdOr Nilo
Coelho, present_es os Senhores Se.ó~doreútainâ:r Franco,__
Presidente, Roberto Campos, Jorge Kalume, Passos
Porto, Alrliir Pinto, Virgílio Távora, Jutahy Magalhães,
Jorge Bornhausen e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão-de PínanÇas do Senado..Federal. DeiXahi. ·de compare~x:. por motivo justificado, os Senhores Senadoi-es
Ar!1í!Eai ..Pci~~lo, . Ama~al Furlan, Albano Franco,
Gabriel Hermes, João Castelo, Gu1Iherme Palmeira, )osé Uns, José Frage!li, Pedro Simon, s·evero Goilles, Cid
~!TIPa_~o e Roberto Satu~nino. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os traba-
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lhos, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse,
, Secretârio, procedesse à leitura da Ata da Décima Se. gunda Reunião, que, colocada cm discussão, e não havendo quem usasse da palavra para discuti~la, foi posta

em votação, sendo aprovada e assinada pelo Senhor Presidente. O Senhor Presidente determina sejam apreciados os itens constantes da pauta dos trabalho~: Item ~:
Ofício. "S" nt 07/84 - Do Senh-or GOvernador do Estado de S. Paulo, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de empréstimo extefiiõ junto

ao BIRD-Banco Interna-cional para Reconstrução e De. senvolvimento, no valor de USS 55,500,000.00 - cinqUenta e cinco milliões de dólares norte-americanos -,
destinado à implantação de Programa de Saúde na Região Metropolitana do Estado de São Paulo". Relator:
Senador Almir Pinto, que emite pã"rCcer,-faVOrâvel, nos
tcnnos do Projeto de Resolução do Senado Federal, que
oferece. COiocaU.o -o Parecer_d.o Relator'em._discu.ssão, e
não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação,
sendo o mesmo aprovado. Item 10: Ofich:;t "S" ll/84:..:..
Do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando a autorização do Senado Federal para a realização de operação de erMita externo, no valor de USS
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norteamericanos), destinados ao Programa Rodoviário na:.
quele Estado. Relator: Senador Roberto Campos, que
emite parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução do Senado Federal, que oferece, Colocado o parecer do Relator em discussão, e não havendo quem queira
usar da palavra, passa-se à votação, sendo o mesmo
aprovado. Item II - OficiQ. "S" nl' 10/84- Do Senhor
Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando autorização do Senado Federa] para realizar operação de
crédito externo; no valor de USS 80,000,000.00Tolten"iã
milhões de dólares norte-americanos), destinados ao
Programa Rodoviáiío n-iquele Estado. Relator: Senador
Roberto Campos, que emite parecer favorável, na forma
do Projeto de Resolução do Senado Federal, que oferece. Colocado o parecer do Relator em discussão, e não
havendo quem fisesse uso da palavra, passa-se à votação,
sendo o parecer aprovado. Item 13 - Projeto de Lei da
Câmara n~' 77/84-::. "Autoriza o INCRA-Instituto Nacional de Colonização e Refonna Agrãria a doar à
União o imóVel que menciona ... "Relator: Senador
Virgílio Távota; q-ue--emite parecii"favOiável à matéria.
CO]ocado o parecer do Relator em discuSsão, não se
apresentou quem usasse da palavra, razão por que aPresidência coloca o parecer em votação, sendo o mesmo
·aprovado. Item 16 - Projeto de Lei do Senado N'
, 65{84-DF -:-:. "Disj)õe sobre o reposicioriB.mellto de ser' vidores no -Plano de Classificação de Cargos do Serviço
Civil do Distrito Federal, e dá outras providência~ "Relator: Senador Passos Porto, que emite parecer favorável. Colocado o parecer em discussão, não houve quem
.. quisesse discuti-lo. Passa-se à votação, sendo o mesmo
, aprovado. Item 18 - Projeto -de Lei da Câmara nl'
116/83 ~."Autoriza o INCRA-InstitutO- NaciOnal de
Colonização e Refoima Agrária -a doar o imóvel que
menciona." Relator: Senador Jorge Bornhausen, que
'emite parecer favOrável. Colocado em discussão o parecer, nãO- se ip!eSentoü.- quem quisesse fazer uso da palavra, detenninado a Presidência fosse colocado em votação o parecer do Relator, sendo aprovado. Item 19· Projeto de Lei da Câmara n• 113,de 1983 -::","Autoriza o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, autarquia vinculada ao Minist~rio do Interior,
a doar os imóveis que menciona, situados no Municípios
de Iracema, no Estado do Ceará." Relator: Senador
. Virgílio_ Távora, que emite parecer favorâvel. Nilo se
apresentando que usasse da palavra para discutir o Parecer do Relator, a Presidência coloca-o em votação, sendo
o mesmo aprovado. A Presidê:ncia solicita ao Senhor Senador Jutahy Magalhães para que assuma, eventualniente, a Presidência dos trabalhos, a fun de que possa ser
apreciado o item 20 da pauta. O Senhor Senador Jutahy
f.{agalhã~, Presidente J?ventual, anuncia o Item 20 ..:.....
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Oficio. "S"-il• 14/84 ---;"...Do Senhor Governador doEs' tado de Minas Gerais,o-solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de emprêstimo externo, no valor de USS 250,000,000:00 l duzentos e cinqUenta milhões de dólares norte-americanoS), destinados
a financiamento. de Programa de Investimentos do Estado." Relator: Senador Itamar Franco, que emite parecer
favorável ao processado, nos termos do Projeto de Reso~
lução do _Senado, que apresenta. Colocado o Parecer do
Relator em discusSiio, não se apresentou quem UsãSse da
palavra para discuti-lo. Encerrada a discussão, a Presi~
dência eventual coloca o parecer em votação,-sendo, por
- unanimidade, aprovado. O S~nador Jutahy Magalhães,
no exercício eventual da Presidência, devolve-a ao seu ti~
tular, Senador Itamar Franco, que anuncia o Item 23Projeto de Lei da Câinara n' 41/84. "Autoriza o Poder
Executivo a criar a Uniyersidade Federal_ de Roraima, e
dâ outras providênCias.~·- Relãtor: Senador Jorge Kalume, que emite parecer faVorável à propositura. Colocado
em diScuSsão o parecer, usa da palavra o Senador Passos
Porto, tecendo o seu comentáriO liCerca -das autorizações
concedidas, peta Poder Legislativo ao Poder Executivo,
justificarido o seu entendimento e o seu voto contrário"
ao parecer autorizafivo, eniitido pelo Relator. A Presidência encerra a discussão e passa-se à votação do Parecer do Relator, sendo o mesmo aprovado, como-o voto
contráriO- do S~nador PassQs PortQ_. Item_ 24- Projeto
de Lei da Câmara n9 192/83 ,,. "Institui o Mérito Musical e Popular Lupicfnio Rodriques, e dá outras providências." Relator: Senador Pas,5os Porto, que emite parecer
favorável à matéria. Colocado o parecer em discussão, o
Senador Jutahy Magalhães usa da palavra para se declarar vencido quanto à matéria. Encerrada a discussão, é
cOlOCado em votação o pârCceido Relator, sendo o mesmo aprovado, com o voto vencido do Senador Jutahy
Magalhães. A Presidência passa à apreciação do Item 22
- Projeio de Lei da Câmara n' 156/84, de autoria do
Poder ExecutiVo, que...reajuSta-a pensão cOncedida pela
Lei n9 3.801/60 a Alltônia Colombino Souza NaVes, viú:.
va do ex-Senador Abilon Souza Naves, e dá_outr3.$ providências." Relator: Senador Jorge Bornhausen, emitindo parecer favorável. Colocado em discussão, não se
apresentando quem usasse da palavra para discuti-lo, a
Presidência encerra a discuss-ão, passando à votação,
sendo aprovado o parecer faVorável do Relator. A PresidênCia determina sejam os itens ã:diante adi8;dos. para a
próxima reunião: Item 1 - Projeto de Lei do Senado_n'i'
147/81, que modifica dispositivo da vigente CLT; Relator o Senador Josê F:ragel modifica dispositivo da vigente CLT, Relator o Senador Josê Fragelli, com parecer fa:
voiâvel. Item 2: Projeto de Lei do Senado n~' 372de 1981,
qu~. "altera dispos'itivo da vigente CLT, para o fim de assegurar também ao marido viúvo o direito ao __beneficio
da pensão." Relator: Senador José_Fragelli, com parecer
favorável. Item 3: ProjetO de Lei da Câmara N'i' 56/84,
qut:. ...indroduz alterações no parágrafo único do art. 41'
da CLT, Relator o Senhor Senador José Fragelli, -com
parecer contrário. Item 4-: Projeto de Lei da Câmara número 200/83, qu~ "assegura ao Guarda-Notumo o direito à aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço, e detennina outras providências:" Relator: Senador José Fragelli, que emite parecer preliminar, pela
audiência da ComisSão de Coristituição e Justiça do Senado Federal. Item ~::Projeto de Lei do .Senado n~'
153/80- Complementar, qul\f....estabelece que O PIS/~
PASEP terâ correçã.o anual, com base no INPC-Indice
Nacional de Preços ao Consumidor''. Relator: Senador
Severo Gomes, que emite pafecer favorável. Item número 7: ProjetO de Lei do Senado n9 27/81, qu.~ ••attera aredação do art. 62 da CLT". Relator Senador Severo Gomes. com parecer favorável. Item~: Projeto de Lei do Senado n~' 98/83, qu~. ••dispõe sobre a remuneração dos di-.
rigcintes- das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista". Relator: Senador Severo GomeS, que- emite
o seu parecer favorável à matéria. Item 9: Projeto de Lei
do Senado n• 293/77-q>mplementar, qu~ '"amplia o
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conceito de trabalhador rural para efeitos previden-'
ciários." Relator: Senador Severo Gomes, que emite pa- 1
recer favorável. Item 1~: Projeto de Lei da Câmara n'i'
169/83, que;, ..assegura ao servidor pl1blico o_ direito de
afastar-se de seu cargo ou função, durante campanha
ele_itoral, sem prejuízo de seus vencimentos ou _vantagens, introzindo modificações no Código Eleitoral". Relator: Sena_do_r Gabriel Henn~. que çmite parecer favorável. Item 14: Projeto de Lei do Senado nl' 34/79, que
.. dispõe sobre o processo de ftscalização pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos. do Poder
Executivo e os da Administração Indireta". Relator: Senado_r Pc:<dro Simon, que emite parecer favorável à matéria. Item 15: Projeto dC: Lei do Senado nl' 302/8_0, que
.«acrescenta dispositivos à CLT". Relator: Senador Pedro Símon, que emite parecer favorável, nos termos da
Emend~ n9 2-CF~ que apresenta. Item 17: Projeto de Lei
da Câmara nl' 25/84, qut( ...altera a redação dQ, "caput"
do art. 33 da Lei nl' 3.807 j60, para estender o direito à
percepção do aux.ílio-natalida.de à_s mães carentes, não
seguradas da entidade"'. Relator: Senador Cid Sampaio,
_que emite parecer contrário à matéria. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Senador Itamar Franco, Presidente, encerra a presente reunião, detenninando a mim,
Lt.!iz Fema,ndo _lapagesse, lavrasse a presente Ata, que,
lida e aprovada, ê assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
12• Reunüo, relllizada em 22 de agosto de 1984
Ãs nove horas e trinta minutoti do dia_o,rj_gte e dois de
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da
Coiri.isSão. sob a Presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, ~residente, reúne-se a CoinissãO de Constituição e
Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Aderbal Jure-ma, OctáviO Cardoso,. João Calmon, Helvídio Nunes,
·Passos Pôrto, Hélio Gueiros, Almir Pinto, Odacir Soares, Amaral Furlan, Enéas Faria e José Fi'agelli. Deixam
de comparecer, por motivO juStificãdo, os Srs. Senadores
Gujlherme Palmeira, Martins FHho, Carlo_s_ Chiarelli,
Carlos_Alberto, Marcondes Gadelha, José lg-nácio Ferreira e Pedro Simon. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente declara abe-rtos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é-dada como aprovada. O" Sr. Presidente. Senador Murilo Badaró comunica aos seus eminent~ pares ter aceito o honros.o convite
que lhe fez o Excelentíssimo Senhor Presidente da RepUblica, pára exercer as altas funções de Ministro de&1tado da Indústria e- do Comércio. Tendo, pois, que se
afastar dos trabalhos da Casa pã.ra assumir as referidas
funções, Sua EXcelência renuncia à Presidência da Comissão, agradecendo, antes, a colaboração de todos os
seus membros no exame das matérias que lhe foram submetidas, cuja abenegação ilustra a douta Coniissão da··
Constituição e Justíça do Senado. Com a palavra, o Sr.1
Senador Aderbal Jurema enaltece a figura do Sr. Sena-,
dor Murilo Badaró, cuja folha de serviços prestados ao
Estado de Minas Gerais e ao País o credenciam para o
exercício das altas funções para as quais, emPoa hora, o
Sr. Presidente da República o chama. Finalizando, o Sr.
Senador Aderbal Jurerna, em nome do PDS o saóda c
lhe deseja ê:xito em sua-s novas atividades. Corroborando
com as palavras proferidas pelo Sr. Senador Aderbal Jurema, o Sr. Senador José Fragelli, em nome do PMDB, o
saúda, e, em nome dos Senhores Senadores que integram
a Comissão, na qualidade de suplentes, o s.aóda o Sr. Se- 1
nadar Passos Pôrto.
O Sr. Senador Murilo. Badar6 ~radece, comovidO, aS ,
palavras de carinho com que lhe homenagearam os seus
companheiros e se coloca à disposição de todos na Pasta
que vai dirigir. Assume a presidS:ncia o Sr. Senador Jo~
Fragelli e comunica aos demais membros da Comissão'
qUe Vài"proceder à eleição do novo Presidente. Distribuí-•
das as cédulas de votação, o Sr. Presidente, Senador José:,
Ftagelli, convida o Sr. Senador A~aral Furlan para ~un-
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cionar como escrutinador. Procedida a eleição, verificase o seguinte resultadQ:
--

Para Presidente
Senador Helvidio Nunes ········~>-4·~· _oJ,_l_voto_~
~declarado eleito o Sr. Sena.dor Helvidio~NuneS, a qllCID. ·
o Sr. Senador José Fragelli chama para assumir a presidência da Comissãº. Assumindo a p_residência, o Sr. Senador H_elvídio Nunes agradece a honra com que lhê- d~
tinguiram os seus ilustres pares, cujo mandato promete

exercê-lo em perfeito eriteD.dimento com os seus
membros. Em seguida o Sr. Senador Helvfdio Nun_es comunica que vai proCeder à eleição do 2t-Vice-Presidente
da Co_misS.ão~ vago em virt-ude da sua eleição para Presidente. Distribuídas as eMulas e procedida a eleiÇão,
verifica-se o segúin(e resultadQ: Para

2"'-Vic~-_?resid.ente

é eleito o Sr. Senador Odacir Soares, com 12 votos. Prosseguindo, o Sr. Presidente, Sen~dor Helvfdio Nunes dâ
inicio à apreciação das matéri:iS constantes da pauta e
são relatadas as_ seguintes proposições: Item 1 - Oficio
"S" CNf83-A, de 1984, do Sr. Presidente do Congresso
Nacional, Senador Moacyr Dalla, formulando consulta
sobre o procedimenio_~_ser adotado n-o que taDs"e à tr~
mitação de propostas de Emenda à constituição sobre
eleição direta do Presidente da República. Relator: Senador Murilo Badar6. Parecer conclui que a mat~ria rejeitada na presente sessão legislativa, só pode ser recebida e
iniciar a tramitação caso-contenha apoiamento do quorum especial da maioria absoluta dos membros de cada
uma das casas ou, pelo menos, da maioria absoluta de
uma mais um terço da outra. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Hélio Gueiros solicifa vis~a. que-é defC:rída pela presidência. Item 5. Projeto de Resolução da
Comissão de Economia_ à__ Mensagem n"' 135l de 19~3
(Mensagem n' 23_4, de 28-6-83; na origem), do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr_._ Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Gurupi (GO),
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
52.461.000,00. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Nã_o havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que~ aprovado por unanimidade. Item 8. Projeto de Lei
do Senado n9 61, de 1982, que aCresCenta-parágrafo ao
artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Autor: Senador Nelson Çarn_eíro. Relator: Senador Amaral
Furlan. Parecer:- pela a~exação ao PLS n9 234, de 1978,
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 9. Projeto de Lei do Senado n' 122, de 1984- DF. (Mensagem
n' 062, de 18~7-84, na origem), que altera a estrutura da
categoria funcionais do Gr!lpo-Outras Atividades de
Nível Superior, de que trata a Lei n"' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências. Relator: Senador Aderba_l Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discuss_ão, o Sr. Presidente
põe em votação o parecer, que é ãprovado por una"tl:imidade.Item 11. Projeto de Lei do Senado n"' 231, de 1983,
que dispõe SQbre a_concessão de: amparo previdenciário
aos filhos dos trabalhadores rurª-Í:i desde que inválidos
ou p~itadores de defeitos fisicos ou congênitos. Autor:
Senador Álvaro Dia-s. Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: contrário, por incon~titucional. Não havendo
discussão, o Sr. Presiden_te põe em votação o parecer,
que~ aprovado por unanimidade. Item 12. Projeto de
Lei do Senado n' 71, de 1982~ que introduz alterações na
Lei n• 1.521, de 26 de dezembro de_ 1951, para fim de
considerar crime contra a economia popular a cobrariça
de taxa de juros acima de 4% ao mês. Autor: fiena4_9.I:
Humberto Lucena. Relator: sCnador José Fragelli. ParC.
ce,r: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 14. Projeto de
Lei do Senado n• 133, de .1980, qu_e regulamenta o artigo
80 da Constituição, e dá outras prOvidencias. Autor: Se-

nador _ltamar Francg. Relator: Senador JOsé Fragelli,
Pate_cer; favorável, por constitucional e jurídico, conl a
emenda n'~' 1-CCJ. Não havendo discussão, o_ Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é rejeitado. A presidência d~igna o Sr. Senador Hélio Oueiros para relatar
o vencido._[~ 21. Projetq de Lei _da <:jmara n_..,_l49 çle
1983 (Projeto s]e Lei. n• 4.506-B; de 1981; na CD), que~
ftxa em 6 (seis) horas a jornada diária de _trabalho nos
serviços de çoq1:1~ria e ba~e~i_<l: de fornos,~ de;t~rmina ou-_
tras providência~ Autor: Deputado PeixQto- Filho. R"efator: Senador ~J;.néa.s Faria. Pare_cer: favorável; -por oportuno e conveniente. Não _ilavendo discussão, o-Sr. Presidente _põe _em votação o parecer, que ê aprovado por
unanimidade. Item 22. ProJetO d~ (Cl da ê:~·Ínãi8 -p:_, 221,
de_ 1983 (Proj!!t9_ ~e_ Lei_ n' 316-C, d~ 1975~ ~a CD), que
acrescenta paráirâro ão artigo -·~n .da Lei n'i 5.108, de 21
de setembro_de 1966- Código Nacional de Trânsito.
Relator:_ Sen,ador; Enéas Faria. Parecer:- favorável, por
constitucioual e jurldiCo. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por 1.:1nanimidade. It~m 27. Projeto de Lei do S.enad9 n9
288, de 1983, que dispõe s_obre o arrecadarnentQ çomp~l
s6rio de parcelas de latifundio, para os efeitos que especifica. Autor: Senador _Jutahy MagalhãeS. Relator: Senador Passos Porto. Parecer: contrário, por inconstitucio.:
nal. Não havendo discussão, o Sr._ Presidente põe em vo_~
tação o pareCer, que é aprovado por unanimidade. Item
29.. Erojetode Lei n'~'07, de 1984, que dispõe sobre a proi·
biçãO do fabrico) exposição, comercialiZação e divulgação de brinquedos belicosos. Autor: Senador Carlos
Chi_arf!lli. RelaWr; Senador Passos Pôrto. Parecer: favorável po_r constitucional e jurídico. NãO havendo discussão, o Sr. PrCsidente põe em votação o parecer, que é
aprovad.o, com voto contráii.o do Sr.-S-enador Amaral
Fyr_l_an. hem 30. Projeto de Lei do Senado 11:~. ~01, _de
1983, que inclui na área de atuaçãó da SUDENE a região do Estado de: Goiãs compreendida no poligno das
secas. Constituída dos municípios que especifica. Autor:
Senador He_Iirique Santillo. Relator: Senador Hélio
Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hav_endo discussão, o Sr. Presidcmte põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
31. Projeto de Lei da Câmara n' 139, de 1983 (Projeto de
Lei n'~'4.5t2-B, de 1981, na CD), que estende a jurisdição
da junta de conciliação e julgamento de São Luiz aos
Municípios de Rosário, São José de Ribamar e Paco do
J,.uminar, todos doEstado do Maranhão. Al!tor: Deputado João Alberto. Relator: ~na_dor Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucional e juríd.icO. Não havendo discussão, o Sr. President~ põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 32. Projeto
de Lei do Senado n'~'l8, de 1980, que dispõe sobre a aposentadoria especial do músico. Autor: Senador Itamar
Franco. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: contrário por inconstitucional. Não havendo disCussão_ o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
põr unanimídade. Item 34. Projeto de Lei da Câmara n"'
113, de 1984 (Projeto de Lei n• 2.682-B, de1983, na CD),
que dispõe sobre Busca e Salvamen~o de Vid~!_ Humana
em Perigo no Mar, nos portos e nas vias navegâv~i~_inte
riores. Autor: Poder Executivo. RelfJ.tor: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável quanto ao m~ito. Nã<? have"pdo disçussão_. 9~ Sr. Presidente põe em votação o pareter, que é aprovado por unanimidade. Item 38. Proje:to
de Lei da Câmara n"' $0, de 1984 (Pr<?jeto de Lei n"' 191D, de 1983, na CD), que flxa o efetivo da Polícia Militar
do -Terrít6rio Federal ® Roraima, ~dá outras providências. Autor: Poder Executivo.__ Rel.ator: Se,nador Odacir
Soares. Parecei:: favorável, poi' constitucional e j'-:lrídico,
com a emenda nt 1-CCJ. N~o h_avep~q__~iscus~~.Sr~
Preside~te põe em votação_ o parecer, que é aprovado
por unanúri_i_dade. Item 39. Prc?jeto de Lei c;ia qmara_n•
84, de 1984 (Projeto~de Lei n• 1.84J-B, de1983,:na CD),
que fixa o efetivo da Polfciã Militar do Territóri~ Federal do-AMapá, e dá outras providências. Autor: Poder
Executivo. Relator: Senador Odacir Soares, ~arecer: fa-
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vórável, pOr constitucional e jurfdico. Não ha~endo cJis-_
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
ap-rovado por unarlimidade. Item 40. Projeto_ de Lei da
Câmaia n9 126, de 1984 (Projeto de Lei n9 1.950-C, de
19_83, nã-CD)_. que dispõe sobre a criação e o funcionamento_ do Ju.izado. de Peque_nas Causas. Au~or: Poder
ExecutivO. RelatOf: Senador Passos Pôrto. Parecer: favorável, Por constitucional e jurídico, com as emendas
de n9s 1 a 5-CCJ......O _Sr. Senador Jo!o Calmon oferece
uina c:Qi"enda de sua autoria ao projeto. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe cm votação o parecer,
ciue ê aProvado, e rejeitada a emenda do Sr. Senador
João Calmon. O Sr. Pr~Jidente, Senador Helvfdio Nunes, paSsa á presidência ao Sr. Senador José Fragelli,
para relatar as seguintes matérias: Item 13. Projeto de
Lei -da Câmara n9 25, de 1980 (Projeto de n9_920-B, de
1_9_7_9, P-!1 CD),_ que define c~mo crime a segurança Nacional a manutenção de depósito em moeda estrangeira no
exterior, fora dos casos previstos em lei. Autor: Deputado Epitácio Cafeteira. Relator: Senador Helvídio Nunes.
~arecer: favor~vei, por constitucional e jurídico. Não ha·
vendo di_scussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, qu-e é aProvado por unanimidade. Item 15. Projeto
de Ler do Senado n'~ 51, de 1984- Complementar, que
dá nova redação aos artigos 4"', inciso X, e 7',parágrafo
único, da Lei CoJhplementarn9 25, de2 de julho de 1975,
alterada pela Lei Complementar n'~' 45, de 14 de de·
zembro de 1983, que estabelece critérios e limites para a
fixação da remuneração dos vereadores. Autor: Senador
Humb_er~o Lucena. Relator: Senador Helvidio Nunes~
Pa~r:, favorável, por cons-titucional e jurídico. Não havendo_ &~cuss~O. o Sr. Presidente eventual põe em votação -o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
16. Projeto de Lei do Senado n9164,.de 1981, que declara
Õ-~Marechaf do Ar Eduardo Gomes patrono da Força
À.érea Brasileira. Autor: Senador Lujz Viana Filho. Relator: SenadOr Helvidio Nunes. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente eventual põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade. Item 17. Projeto de Lei do
Senado n'~ 38, de 1984, que acrescenta parágrafo ao a_rtigo 19 da Lei n'~ 4.090, de 13 de julho de 1982. Autor: Senador_:_ Fernando Henrique Cardoso. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer: favorável. por constitucional e
jurídico. NâQ havendo .discussão, o Sr. P_residente eventual põe em dis_cussão o parecer, que é aprovado por
unanimidade. Item 20. Projeto de Lei do SCnado n 9 284,
de-1983, que introduz alterações na Lei n9 6.515, de26 de
dezembro de 1977, que regula os casos de dissolução da
sociedade conjugal e do cãsamento, seus efeitos e respeetiv_Ó_s processos, Para dispor sobre a guarda dos filhos. e
dá outras providências. Relator: Senador Heivfdio Nunes. Parecer: favorá_vel, por constitucional e jurídico,
com aS effienda-s de n'l's l a 8-CCJ. Posto- em discussão o
parecer, o Sr. S~nador Hélío Gueíros solícita vista, que é
deferida pela PresidCncia. Item 27. Projeto de Lei do Senado n"' 212, de_l982, qu~ intrõduz alteração no Código
Penàl- Decreto-lei n"' 2.848~ de 7 dC dezembro de 1940.
Autor: Senador Mauro Borges. Relator: ~enador Helvfdià NUnes, Parecer: favQrâv.el, por constitucional e juddico. P.osto ein discussão o parecer, o Sr. Senador Amanii-Ful-lan solicita vista, que é deferida pela presid!ncia.
Item 42. Projeto de Lei da Câmara n'~'l40, de 1984 (Pro~
j~;:to .de..4ei n9- 616-B, de 1983, na CD), que equipara às
e~ presas jornalís!icas; p~ra fins de responsabilidade civil
e .penal, as empresas cinematográficas. Autor: Deputado
Sarney Filho. Relator~ Senador Helvídio Nunes. Parec~r_:__favorávç1 par cop~Jituci~al e jurídico. ~ão havendo discussão, o Sr. Presidente eventual põe em votação o
parecer, que~ aprovado Por unanimidade. Item 35. Projeto.de J..Ci do Sen~~Q_I},~ 65, de 1984_- DF. (Mensagem
n9 _142, de -~0.:-5-84, na origem). qUe dispõê sobre o reposicionamento- de s~dorCs do Plano de Classificação de
caigo-s dO serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras
providências. Relator: Senador Helvidio Nunes. Parecer;
favorável, por constitucional e jurídi.co. Não havendo
cuss~o,_ o
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discussão, o Sr. Presidente eventual põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. Prosseguin-

do, o Sr. Presidente eventual, Senador José Fragelli, passa a presidência ao Sr. Senador Helvídio Nune:a. Em face
da ausência dos relatores, são adiados o PLS n"' 12lf84,
PRS n• 27/84, MSF n• 71(84, PLS n• 01(84, PLS n•
48(84, PLS n• 104(83, PLS n• 243/83, PLS n• 04(84,
PLS n• 272(78, PLS n• 164(82, PLS n• 105(82, PLS n•
376(81, PLS n• 166/83 e PLCn• 116(84. O Sr. Presiden-

te informã-aos demais membros da Comissão, haver
sobre a mesa uma pauta extra. Item 1. Projeto de Reso-

lução n' 29, de 1984, que reestrutura o Grupo-Atividades
de apoio Legislativo, extingue os Grupos Servidores Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato e Outras Atividades de Nível Me-dio, e de Adjunto Legislativo do Quadro Permanente do -~~na4o Federal, institui o Incentivo ao Mérito Funcional, e dá outras
providências. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer:
favorável, por constitucional e jurídico e, contrário às
emendas n9s 1 a 11 de Plellário. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Passos Pôrto solicita vista, que é deferida pelo Sr. Presidente. Nada mais havendo .a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante
Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
,lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
13t- Reunllo, realizada em 29 de agosto de 1984
Âs nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da
ComisSão, sob ã. PresidênCia do -sr: SenadOr Heivfdio
Nunes, Presidente, retine-se a Comissão de Constituição
e Justiça com a presença dos Srs. SeriadoreS José Fra~
gelli, Jos~ Ignácio Ferfeira, Pàssps Põrto, Pedro Simon,
Severo Gomes, Guilherme Palmcirà, Carlos Chiareili e
Marcondes Gadelha. Ap6s a votação do parecer sobre a
consulta feifa pelo Sr. Presidente do Congresso atravês
do Offcio n9 CN/83-A, de 1984, COmParece-o Sr. Sena~
dor Amaral Furlan. Deixam de comparecer, por motivo
Jistificado, os Srs. Senadores Aderbal Jurema, Martins
Filho, Carlos Alberto, Odacir 'soares e Enéas Faria. Havendo nllmero regimental,'o.Sr. Pr~idente declara abertos os trabalhos e dispensa a leHur~ da A ta da Reunião
anterior, que é dada como aprovit.da. A seguir, o Sr. Presidente comunica aos demais membros da Comissão que
o prazo de espera para o início da reunião será de 30 mi~
nutos, decorrido os quais, e não havendo quorum para
abertura dos trabalhos, a reunião ficará 8diilda. O Sr.
Presidente registra a presença, no recinto, dós Srs. Depu~
tados Teodoro Mendes e Eduardo Matarazzo Suplicy. O
Sr. Sen~dor Hélio GUeiros-pide a palavra e comuniCa à
presidência qUe Se acha em seu poder o Oficio n9 cw-(83A, de 1984, do Sr. Presidente do CorigrCsso NaciOD.-al,
Sen.ador Moacyr Daila, formulando consulta sobre o
procedimento a ser adotado no que -tange à tfamitação
~e propostas de Emendas à Constituição sobre eleição
direta do Presidente da Reptiblica, do qu31 solicitara Vista na reunião anterior. Prosseguindo, o Sr. Senador
Hélio Gueiros ·solicita que a matériã. SCJa ápreciada em
primeiro lugar, tendo em vista a importância do aSSuiito~0 Sr. Presidente acolhe a solicitação do Sr. &nadar-Hélio Gueiros, e a submete ao Plenário da Comissão,
que a aprova por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presi.dente con~ede a palavra ao Sr. Senador Hêlio Cueiros,
que apresenta voto em separado sobre a matéria, concluindo pela continuação da apreciação da ordem do dia
interrompida quando foi rejeitada a emenda Dante de
Oliveira, com a reinclusão imediata na ordem do dia da
reunião do_ Congresso Nacional da emenda Teodoro
Mendes que, por motivo de força maior, não pode ser
votada na mesma reunião em que se aprecioU e votou
sobte eleição direta para Presidente da República. Posto
em discussão a matêria, -o Sr. Senador José Fragelli solicita que seja dada a palavra ao Sr. Deputado Teodoro
Mendes, autor da Emenda em debate no CongreSso Nacional sobre eleição direta para Presidente da República.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)

O sr; Presidente indefere o pedido do Sr. Senador José
Fragelli, por não encontrar embasamento no Regimento
Interno da Casa. além de não ter conhecimento de ter
havido qualquer precedente nesse sentido nas Comissões
Técnicas das 'duas Casas do Congresso. Prosseguindo, o
Sr, Presidente indaga à Comissão como fica a situação
do Parecer do Sr. Senador Murilo Badaró,-terido em vista que Sua Excelência se encontra exercendo o cargo de
Ministro_ da IndúStria e do Comércio. O Sr. Senador
Hélio GueiroS solicita a palavra, e declara que a situaÇãoé plenamente regimental, pois o relator deu seu parecer
no pleno exercício da Presidência da Comissão. OS r. Senador Marcondes Gadelha solicita a palavra e declara
que o parecer apresentado pelo Senador Murilo Badaró
deve ser colocado em votação, pois já houve precedente,
citando como exemplo o projeto que regulamenta a profissão dos Biomédicos. O Sr. Fi'esidente sustenta que na
votação do projeto referente aos Biomédicos, apesar de o
Sr. Senador Martins Filho, que era relator não estar prosente, continua Senador da República. O Sr. Senador
Carlos Chiarelli pede a palavra e afirma que a marcha
processual foi normal e Solicita que seja posta em votação o parecer. O Sr. Presidi:nfe põe em VOtaçãõ a-proposta dos Srs. Senadores Hélio Gueiros, Marcondes Ga~
de lha e Carlos ChiareIIi, para que Seja discutido e votado
o parecer do relator e o respectivo voto em separado
apresentado pelo Sr. Senador Hélio Gueiros. A Comissão aprova a proposta, por unanimidade. O Sr. PieSiden~
te põe em votação, em primeirO lugar, o parecer do relator, Senador Murilo Badaró que é rejeitado com voto
contrário do Sr. SenadOr Passos Pôrto. Posto em votãção o voto em separado do Sr. Senador Hélio Gueiros,
é o mesmo aprovado com voto contrârio do Sr. Senador
Passos Pôrto, passando, assim a constituir -o parecer da
conilssão. A se,8uir, o Sr. Seitãdor Passos Pôrto soliCita a
presidência que seja antecipada a apreciação do parecer
do Relator s_obre o Projeto de Resolução n9 29, de 1984,
que restrutura o Grupo-Atividade de ·apoio Legislativo,
extingue os Grupos Auxiliares, Serviço-de Trarispoite
Oficial e Portaria, Artesanato e outras Atividades de
Nível MédiO, e de Adjunto Legislativo do Quadro Per~
manente do Senado Federal, institui o incentivo ao méÍ'ito Funcional e dá outras providências. Item 34 da pauta.
A Presidência acolhe a solicitaÇão do Sr. Senador Passos
Pôrto e a submete ao Plenário da Comissão, que é aprovado pãr unanimidade. Em segU.idã., o Sr. PreSidente
conCede a palavra ao Senador Amaral Furlan que emite
parecer favoráVel ao projeto, e contrário às emendaS de
n'ils I. a I I, que não lhe foram apresentadas, por inconstitucionais, injui'ídicas -e inconvenientes. Não havendo
quem queira discuti-lo, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. A seguir,
passa-se a apreciação do Item 6. Projeto de Lei do Senado n9 48, de 1964, que dispõe sobre a Política Nacional
de Informática e dâ õutraS -providências. Autor: Senadõr
Roberto Campos. Relator: Senador José Fr~gelli, que
profere parecer favorãvei, por constitucional e jurídico
com as emendas de 1 a 5-CCJ que oferece. Não havendo
quonim para prosseguimento dos trabalhÕs, o Sr:· Presidente suspende a reunião por 5 minutos. Decorrido o
prazo, e permanecendo a falta de quorum; o Sr. Pi-esÚ:Ien~
te adia apreciação das demais matérias constantes da
pauta e encerra a reunião, lavrando eu, Ronald Cavaicante Gonçalves, AssiStente (fa COmissãO, a pre8ente ..-.
Aí<~;, qUe lida e aprovada será assinada Pelo Sr. Presidente.

14' Reunião, realizada em 5 de setembro de 1984
Âs nove horas e trinta minutos do dia cinco de setenibro de mil novecentos e oitenta- e qtiâtro, na Sala da
Comissão, sob a presidência do Sr, Senador Helvídio
NUnes, Presidente, reúne-se a cOiniss!o de Constituição
e Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Odacir Soares, Morvan Acayaba, Aderbal Jurema, Marcondes Ga-
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dCiha, -João Calnion, Ociâvio Cârdoso~ José Fragdli, Pedro Simon e Hélio Guei.ros.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, as Srs.
Senadores Guilherme Palmeira, Moacyr Duarte, Cados
Chiarelli, Carlos .Alberto, Amaral Furlan, Josê lgnácio
Ferreira e Enéas Faria,
Havendo número regimental, o Sr~ Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior' que ê dada como aprÓvada.
A segul"r,· passa-se à apreciação das matérias constantes
da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 04. Projeto de Lei da Câmara N9 209, de 1983. (Projeto de Lei nt 236-B/83, na CD), que extingue o período
de carência para a concessão do auxflio-doença e da apo·
sentadoria por invalidez no âmbito da Previdência Social, e determina outras providências. Autor: Deputado
Mendes Botelho. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 6. Projeto de Lei
do Senado N9 048, DE 1984, que dispõe sobre a Política
NaCional de Informática e dá outras providências. Au~
tor: Senador Roberto Campos. Relator: Senador Josê
Fragelli. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo~
taçào o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
lO. Projeto de Lei da Câmara N9 iii, de 1983. (Projeto
de Lei n9 4.112-B/80, na CD), que acrescenta parágrafo
único ao artigo 311 da Lei n~" 1.060, de 05 de fevereiro de
1950, que_ trata da assistência judiciária aos necessitados.
Autor: Deputado Odacir Soares. Relator: Senãdor José
Fragellí. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico_, Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo-taçã_o o parecer, que!. aprovado por unanimidade. Item
II. Projetô de Lei da Câmara N9 033~- de 1983. (Projeto
de Lei n9 4,283-B/81, na CD), que acrescenta parágrafo
ao artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho;
aprovada Pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de
1943. Autor: Deputado Juarez Furtado. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: Pela Anexação ao Projeto de
Lei da Câmara n9 71, de 1983. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por urianiinidade. Item 15. Projeto de Lei do Senado N~"
280, de 1983, que acrescenta dispositivo à Consolidação
das LCls-do Trabalho, visando restabelecer salário mfni~
mo específico pai'a menores, com base no -grupo etário.
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador José
Fragelli. Parecer: Fa vorâvel, por constitucional e jurídico. o sr. Presidente suspende a reunião por dez minutos,
tendo em vista a falta de quorum. Decorrido o prazo de
dez minutos, e restabelecido- o quorum, o Sr, Presidente
dã procedimento aos trabalhos e coloca em discussão o
parecer. O Sr, Senador Hélio Gueiros solicita a palavra,
o que ê: deferido pelo Sr. Presidente, para discordar_ -do
parecer ~o relator, pois o projeto procura retroceder no
tempo diferenciando o salário mínimo 'e o safário -mínimo do menor. Apóiam o Sr. Senador Hélio Gueiros, os
Sr~·- Senadores Octávio· Cardoso, Morvan Acayaba e
JoãO Calmon, Posto cm votação o parecer é o mesmo
aprovado com voio contrãrio do Sr. Senador Hélio
Guciros. ~O Sr. Presidente passa a Presidência ao Sr. Senador
José Fragelli, para relatar o item 11. Mensagem N9 147,
de 1984. (Mensagem nt 306, de 28-8-84, na origem), do
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Dr. Paulo Roberto Saraiw
va da Costa Leite, advogado inscrito na Ordem dos Ad~
vogadOs do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob n9
3,333, para exercer o' cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Wilson Gonçalves. Relator: Senador Helvídio Nunes. O Sr. Presidente, Senador José Fragelli, tor~a a_ reuni~o eJ;D carâter secreto para apreciação do parecer dó. Relator s,obre- o indicado. Reaberta a reunião, o
Sr. Presidente eventual, prossegue a apreciação das matérias constantes da pauta. Item 8. Projeto de Lei da Câ-
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mara N~' 070, de 1983. (Projeto de Lei o 'i' 4.4io-Cj81, na
CD), que revoga o artigo 47 do Decreto-lei n' 3.688, de

03 de outubro de 1941- Lei das Contravenções Penais,
e define o crime de exercício ilegal de profissão ou atividade. Autor. Deputado Darcy Passos. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer: contrário quanto ao méfito,
por inoportuno e inconve-niente. Posto cm discussã.o o
parecer, o Sr. Senador Hélio Gtieiroil, solicita vista, que é
deferido pelo Sr. Presidente. Item 35. Projeto de Lei da
Câmara N• 124, de 1984. (Projeto de Lei no 2.770-A, de
1983, na CD), que dispõe sobre a atualização monetária
das importâncias devidas pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, simplifica trâmites processuais
e dâ outras providências, Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer: Favorável, por
constitucional'e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 36._ Projeto de Lei do Senado n"'
33,.De 1984, que dá nova redação ao artigo i"' da Lei n"'
6.879, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre cancelamento de penalidade aplicadas aos servidores civis da
União e_dâ outras providências. Autor: Senador Murilo
Badaró. Relator: Senador Helvídio Nunes. PareCer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não h_avendo discussão, o Sr Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade. Item 37. Projeto de Lei do
Senado n'~ 34, de 1984, que dá nova redação ao artigo
116, da Lei n"' 1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre a licença especial de funcionário público federal. Autor: Senador Murilo Badaró. Relator: Senador
Helvfdio Nunes. Parecer: Favorável, por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer que é aprovado por unanimidade.
O Sr. Presidente eventual, Senador Josê Fragelli, passa a
Presidência ao Sr. Senador Helvfdio Nunes que prossegue a apreciação da pauta. Item 20. Projeto de lei do Senado n"' 100, de 1983, que introduz alterações na Lei n9
6.649, de 16 de maio de 1979, para o fim de limitar os
reajustes dos aluguéis residenciais a cinqUenta por cento
da variação do valor nominal das OR1N. Autor: Sena~
dor Roberto Saturnino. Rela to r: Senador Odacir. Soares.
Parecer: Pela tramitação conju;~ta do_PLS nt 100/83 com
o PLS n"' 128/83. Não havendo discussão, o S_r_._Presiden-.
te põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 28. Projeto de Lei do· Senado n'~ 231, de
1983, que dispõe sobre a coo_cessão de amparo previdenciário aos filhos dos trabalhadores rurais desde que inválidos ou portadores de defeitos físicos ou cong!nitos. _
Autor: Deputado Álvaro Dias. Relator: Senador José
Fragelli. Parecer: Contrário por inconstitucional. Não
havendo discussão, a· Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que ê aprovado_ por unanimidade. Item 38. Projeto de Lei dQ Senado n"' 95, de 1984- complementar,
que altera a Lei Complementar n'~ 45, de 14 de dezembro
·de 1983,-Áutor: Senador Henrique·santillo. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico. Não_havendo disc.ussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 18. Projeto de Lei do Senado n"' 128, de
1983, que altera o artigo 15 da Lei 6.649, de 16 de maio
de 1979, que regula a locação urbana e inclui dispositivo
na Lei n'~ 6.423, de 17 de junho de 1977, que estabelece
base para correção monetária e dá outras providências.
Autor: Senador Humberto. Lucena. Relator: Senador
João Calmon. Parecer: Favorável por consÚtucional e
jurídico, com a emend_a n9 1-CCJ que Qferece. Posto em
discussão o parecer, o Si-. Senador Octávio Cardoso solicita vista, que é deferido pela presidSncia.
São adiados, em face de ausência dos relatores a MSF
n' 183/83, MSF n• 060/84, MSF n• 071/84, PLC n•
140/83, PLC n• 208/83, PLC n•.173j83, PLCN9116j84,
PLS n• 01/84, PLS 376/81, PLS n• 166/83, PLS n•
079/83, PLC n• 180/83, PLS n• 04/79, PLS n• 04/84,
PLS n• 272/78, PLS n• 105/82, PLS n• 164j82, PLS n•
14/83, PLS n• 43/84, PLS n• 219/83, PLS n• 224j82,
PLS n• 17}84 e PLS n• 08/84.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, a presente
Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presiden-

te.
15' Reunlilo, realizada em 12 de se-tembro de 1984.

Às nove horas e_ trinta minutos do dia doze d,e. setembro de mil novecentos-e oitenta e quatro, na Sala d,~
Comissão, sob _a presidência do Sr. Senador_Helvfdio
Nunes, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição
e Justiça, com a presença dos_ Srs. Senadores Morvan
Acayaba, Aderbal Jurema, Moacyr Duarte, Passos'PórtO, José_ Fragelli, Hélio Gueiros, Enêas Faria e Alfredo
Campos. Deixam de comparec_er, por motivo justificado,
os Srs. Senadores Qdacir Soares, Guilherme Palmeira,
Carlos Chiarelli, Ca-rlos Alberto, Marcondes Gadelha,
Amaral Furlan, José Ignácio Ferreira e Pedro Simon.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos-e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
passa-se a apreciação das matérias constantes"da pauta,
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 6. Projeto de Lei da Câmara n"' 173, de 1983 (Projeto de Lei n'~
5.567-B, de 1981, na CD), que acrescenta dispositivo à
Consolidação das. Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n\' 5.452, de}\' de maio de 19~3,para o firit
de conçeder estabilidade provisória ao empregado que
ingressar em juízo com ieclamatória. Autor: Deputado
Pacheco Chaves. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer. pela prejudicialidade do projeto. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade. Item 8. Projeto de Lei da
Câmara n"' 175, de 1983 (Projeto de Lei n' 5..670-B/81, na
CD), que dispõe sobre a divulgação de documentos sigilosos e a proibição de destruí-los. Autor: Deputado Jorge Gama. Relator: Senador Enêas Faria. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico. Posto em discussão o
parecer, o Sr. Senador Moacyr Duarte solicita vista, que
é dererida pelo Sr. Presidente. Item 9, Projeto de Lei da
Câmara n'~ 11, de 1984 (Projetp de Lei n'~_3.681-CJ77, na
-CD), que altera dispositivo da L~i n"' 6.032, de 30 de abril
de_l984_. __que."dispõe sobre o Regimento de custas da
Justiça Federal". Autor: Deputado Jorge Arbage. Relator. Senador Enéas Faria. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o_ parecer, que é aprovado por
unanimidade. Item 10. Projeto de Lei da Câmara n 9 2Q8,
de 1983 (Projeto de Lei_n"' 1.318/79, na CD), que dispõe
sobre a criação de Junta de Conciliação e Julgamento no
MunicípiO de Araras, Estado de São Paulo. Autor: Deputado Herbet Levy. Relator: Senador Enêas Faria. Parecer: Favorável quanto ao mérito, por oportuno e con-·
veniente. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador
Aderbal Jurema solicita vista, que é deferida pela presidência. Item II. Emenda Substitutiva n"' 1, de Plenário
ao Projeto de Lei do Senado n\' 129, de 1983, que obriga
os passageiros e tripulantes de embarcações a usar colete
salva-vidas, durante as travessias fluviais ou lacustres.
Autor: Senador Gastão MUller, Relator: Senador Passos
Pôrto~ Parecer: favorável, por constitucional e jurídico à
einenda substitutiva, com as subemendas n9s 1 e 2-CCJ
que oferece. Não havendo discussão, o Sr. Presidente
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 12. Projeto de Lei do Senado n'~ 43, de 1984,
que altera a redaçào do artigo 66; da Lei n9 4.728_de 14
de julho de 1965, que disciplina o instituto da alienação
fiduciãria. assegurando ao devedor, em qualquer hipótese, a efetiva propriedade do bem dado em garantia. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Passos
Pôrto. Parecer:: Favorável, por constiil.icional e jurídico,
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe cm votação·
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 13.
Projeto de Lei do Senado n"' 219, de 1983, que revoga o
Decreto-lei n'~ 1.170, de 10 de maio de 1971 e dâ outras
providênciaS. Autor. Senador Álvaro Dias. Relator: Se- .
nadar Passos Pôrto. Parecer: Favorâvel, por constitucio-
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na1 e jurfdico, ·com a emenda n'1~CCJ que oferece. PostO
em discussão o parecer, o Sr. Senador Moacyr Duarte
solicita vista, que é deferido pela presidência. Item 14.
Projeto de -"Lei do_.SenadO n9 81 de 1984- Complemen~
ta_r, que revoga o§ l"'do e3:rtigo 106da Lei Complementar
n9-3S, de 14 de março de 1979, alterada pela Lei Comple- mentai n"' 37, de 13 de novembro de 1979. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Passos Pôrto, Parecer: FaVorá_vel, pOr· constitucional e jurídico, com a
emenda n" 1-CCJ -que oferece. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por un?-ninlidade. 1\_em 15. Projeto de Lei do Senado n'~
81, de l9K3, que estabelece critério para o reajustamento
da_s prestações dos imóveis residenciais financiados por
intennêdio do Sistema FinariCefro de Habitação. Autor:
Senador Itamar Franco. Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 16. Projeto de Lei do Senado n9 270, de 1983, que acrescenta dispositivo à Lei n"' 5.889, que estatui normas reguladoras
do trabalhador rural. Autor: Senador Nelson. Carneiro.
Relator: Senador José Fragelli. Parecer: contrário Por
injurídica e inconstituCional. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 17. Projeto de Lei do Senad_o n"'
92, de 1984, que acrescenta dispositivo à Lei n"' 6.463, de
9 de novembro de 1977, que. "torna obrigatória a declaração de preço total nas vendas a prestação e dá outras
prOvidências", visando proibir discriminação creditfcia
-por efeil:ó âe idade avançada. Autor: Senador Nelson
carneiro. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado por unai).imidade. Item 18. Projeto de Lei do
Senado n"' 283, de 1983, que altera dispositivo da Lei n'~
6.592, de 17 de novembro de 1978,para o fim de permitir
a acumulação da pensão especial pela prevista com pensão previdenciária. Autor: Senador Nelson Carneiro..
Relator: _Senador José Fragelli. Parecer: Favorável, por
constitucional e jurídi~, com a emenda n"' 1-CCJ que
oferece. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que ~ aprovado por unanimidade..
Item 33. Projeto de Lei do Senado n9 IQ6, de 1982, que
acrescenta parágrafo único ao artigo 9"', da Lei n"' 6.708,
de3Q de outUbro de-1979, assegurando a integração do'
aviso prévio indenizado no tempo de serviço do empregado par~ os fins que especifica. Autor: Senador Itamar
Franco. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: Fa- ·
vorável, por Constitucional e jurfdico. Não hãvCnd~ dis-.
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado por unanimidade. Item 36. Projeto de ~ do
Senado n9_ 157, de 1980, que altera o parágrafo único do
artigo l"', modifica os artigos 2"', 3"', 4"', 8"'da Lei nt6.68_0,
de 16 de agosto de 1979, que dispõe sobre as relações entre o corpo discente e a instituição de ensino superior, c
dá outras providências. Autor: Senador Pedro Simon.
Relator: Seiiador Aderbal Jurema. Parecer: contrário
quanto ao mêrito, por inoportuno e inconvenierÍte. Posto em discussão o parecer o Sr. Senador Enêas Faria solicita vista que ~ deferido pela Presidência.
São adiadas, em face da aUsência dos relatores a MSF
n• 183/83, MSF n• 60/84, MSF n• 071/84, PLC nt
116j84, PLC n• 180/83, PLC n• !40/83, PLS n• 04j79,
PLS n• 376/81, PLS n• 166/83, PLS n• 17/84, PLS n•
01/84, PLS n• 79/83, PLS n• 224/82, PLS "n! 272j78,
PLS n• 04/84, PLS n• 164/82, PLS n• 105/82, PLS n•
141/83, PLS n• 137/82 e PLS n• 88/84: Nada "'i'is havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ro~
nald Cavalcante Gonçalves. Assistente da Comissão, a
presente Ata, que lida e aprovaOa será assinada pelo Sr.
Presidente.
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16•Reuniilo, realizada em 19 de setembro lle 1984
Às nove horas e trinta minutos do dia dczesseis dé se-

tembro de mil novecentos e _oitenta e quatro, na Sala da

Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Helvfdio
Nunes, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição

e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Helvídio
Nunes, Morvan Acayaba, Aderbal Jurema, Guilherme
Palmeira, Moacyr D-uarte, Carlos Chiarem, Amaral Furlan, Passos Pôtto, Almir Pinto, José Fragelli e José lgnâcio.
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Srs.
Senadores Odacir _Soares, Carlos Alberto, Marcondes
Gadelha. Pedro Sírrion, Héfio Gueíros e Enéas Faria.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que ê -dada c_omo_8.provad-a~
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 5. Projeto de Lei da Câmara n' 180, de 1983. (Projeto de Lei fi\' 3.713-B, de 198_0, na CD), que altera a redação do artigo 84 da Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963
-Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Autor:
Deputado Fernando Coelho, Relator: Senador Josê Ignácio Ferreira. Parecer: Favorável, por constitucional e
jurídico. Não hav-:endo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que~ aprovado por unaniniidade.
Item 6. Projeto De Resolução_ o~' 046, de 1984, que modifica, em parte, os artigos 179 e 180 do Regimento Interno
do Senado FederaL Autor: Senador Hélio Gueiros, Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: Favorável, por
constituciOnal e juddico, com a Emenda n9 1-CCJ que
oferece. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que e: aprovado por unanimidade.
Item 7. Projeto de Lei da Câmara n9 140, de 1983. (Projeto de Lei n94.214-Bf80, na CD), que dispõe sobre a complementação do 139 salário aos empregados em gozo de
auxílio-doença. Autor: Deputado Alberto Goldman. Relator: Senador José Ignácio Ferreira-:- Parecer_: Favorável
quanto ao mêrito, por oportuno e convefliente. Posto em
discussão o parecer, o Sr. Senador Moacyr Duarte solicita vista, que ê deferid_o pela presidência. Item 8. Projeto
. de Leido_Senado n9 163, de 1984, que reajusta os_ atuliis
valores de vencimentos e proventos dos servidores atiVos
e inativos: do Senado Federal, e dá outras providências.
Auto_r: Comissão Diretora. Relator: Passos Pôrto. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 10. Projeto de
Lei do Senado n9 13_5, de 1984, que regulamenta o item
XIX do artigo 165 da Constituição que dispõe sobre a
aposentadoria da mulher com salário integral. Autor:
Senador Fernando Henrique Cardoso. Relator: Senado
Morvan Acayaba. Parecer: contrário, por inconstitucional. Não_ havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
11. Projeto de Lei do Senado n9 143, de 1983, que assegura os beneficias da PoHtica Salarial aos servidores públicos sujeitos ao regime da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho. Auto_r. Senadpr Fernando Henrique Cardoso. Parecer: Pela prejudicialidade ~o projeto. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, .
que é aprovado por unanimidade. Item 12. Projeto de
Lei do Senado no 208, de 1983, que altera a redação do
artigo 130, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho. Autor: Senador Nelson Carneiro, Parecer:__ Favorável, por constitucional e jurídico, com a Emenda n9 lCCJ qui-oferece. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 13. Projeto de Lei do Senado n' J02, de
1984, que dispõe sobre _o_ abatimento, pela pessoa fisica,
de importâncias pagas a emPregado doméstico, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, Autor: Senad_or Carlos Cbiarelli. Relat_or: Senador José Fragelli. Parecer: Contrái"ío quanto ao mérito, por- inConveniente.
Não havendo discussão, o Sr, Presidente põe em votação
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o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 14.
Projeto de Lei do Senado n~' 15_1, de 1982, que revoga o
Decreto-lei n9 1910, de 29 de dezembro de 1981, que dis- põe sobre contribuições para o custeio da Previdência
Social. Autor: Senador Pedro Simon. Relator: Senador
Adeibal Jlirema. Parecer; contrário, por ínconstitucional. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador José Ignâcio Ferreira solicita vista, que é _deferidO pela Presidência, Item. 15. Projeto de Lei do Senado n9 106;- de
1983, que estabelece limíte para o reajuste de preço
pUblico ou tarifa sujeita a controle governamental e, dâ
outras providências. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador Aderbal Jurem a. Parecer: Favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é rejeitado pela
maioria de votos. A presidência designa o Sr. Senador
Morvan Acayaba para relatar o vencido, quanto a inconstitucionalidade. Item 16. Projeto de Resolução da
ComiSsão de Economia à Meõ.sagem n9 155, de 1984.
(Mensagem n'l 319, de 4-9-84, na origem), do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr. Ministro -da Fazenda para que
seja autorizado o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor de CrS
1.290.278.084,00. Autor: Senador Passos Pôrto. Parecer:
Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 17. Projeto de
Resolução da Comissão cfe Economia à Mensagem n•
156, De 1984. (Mensagem n~' 320, de4-9-84, na origem),
do Sr. Presidente da Repllblica, submetendo à aprovação ·do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da
Fazenda para que seja autorizado o Governo do Estado
da Paraíba a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 31.761.029.820,00. AUtor: Seriador Passos Pôrto.
Parecer.- Favorável, por constitucional e jurídico. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 18. Projeto de Lei do Senado n9 121, De 1984- pF. (Mensagem
n9 255, de 10-7-84, na origem), que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Milita:r-es-dã PolíCia Militar do DistritO
Federal e dá outras providênciaS. ~elator: Senado! PassoS Pôrto. Parecer: Favorável, Por constitucional e jurídico, -na forma da emenda e substituto que oferece. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 26. Projeto de Lei do SenaaO no 271., de 1978, qüe dá nOva cedação à alínea,. "a" do artigo 32 da Lei n94,59l, de 16 de
dezembro de 1964. Autor: SenadorOtto Lehmann. Relator: Senador José Ignâcio Ferreira. Parecer: Favorável,
por constitucionar e jurídico, emenda substitutiva da
Câmara âos Deputados. Não havendo discussão, o Sr.
Pres_idente põe em votação o _parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 27. P!Ojeto De Lei do Senado n9
004, de 1984, que intioduz alteniçõCs no ar(ígo 11 da Lei
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, para dispor sobre
indenização dos aposentados espontaneamente e que
contavam mais de dez anos de serviço na mesma empresa anteOOrminte- a setembro de 1966. Autor: Sen~dor
Carlos Chiarelli, Relator: Senador José Ignácio Ferreira.
Parecer: Favqrável, por _constitucional e jurídico. Não
havendo discUssão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 28. Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1982, que assegura o,
contribuinte do Imposto sobre a Renda o direito de aba- 1
ter a integralidade das despesas com saúde, educação,
habitação e juros provenientes de dívidas pessoais. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador José Igná- cio Ferreira. Parecer: Favorável, por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põC
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade.
Item 29. Projeto de Lei do Senado n\' 105, de 1982, Ccimplementar, que introduz alterações na Lei Complementar_n9 II, de 25 de maio de 1971_, que instituiu o PRORUR.t\i. Autor: Senador Nelson Carneiro._ Relator: Senador José lgnácio Ferreira. Parecer: Favorável, por
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constitucional e jurídico, com a E~endã n9 ·1-CCJ que
apresenta. Não havendo discussão; o Sr. Presidente põe
em votação ·o parecer, que ê aprovado por unanimidade.
A seguir, o S"r. Presídente, Senador Helvídio Nunes, passa a presidência ao Sr. Senador José Fragelli, que continua a apreciaçãO da pauta. Item 9. Projeto de Lei do Senado n9 59, de 1984 - Complementar. Altera a Lei
Complementar n9 15, de 13 de agosto de 1973, que regula
a composição e o funcionamenlo do Colégio que elegerá,
o Presidente .da República, modificada pelo Decreto-lei.
n' 1:539, de 14 de abril de 1977, e pela Emenda Constituciánal n9 22. Autor: Senador Helvídio Nunes. Relator:
Senador Aderbal Jurema. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico'. Nã_o_havendo discussão o Sr. Presi~
dente eventual, Senador José FrageUi, põe o parecer em
votação, que ê aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente eventual, Senador José Fragelli, passa a presidên.!
cia ao Sr. Senador Helvídio Nunes. São adiados, em face
da ausência dos relatores a MSF n9 183}83, MSF n9

60/84, MSF n'71/84, PLC n• 116/84, PLSn•4/79, PLS
~n' 376(81, PLS n' 116(83, PLS n• 17j!l4, PLS n• 01/84,
PLS n• 79(83, PLS n• 224(82, PLS n• 141(83, PLS n•
137 (82, ~ PLS n• 88/84, PLS 120/84, PLS n' 123/84,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la·
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada será assi·
nada pelo Sr. Presidente.

COMISSÃO DE SERVIÇO POBLICO CIVIL
7• Reuniio, extraordinária, realizada
em 3 de setembro de 1984
Às onze horas do dia três de setembro de mil novecentose oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Senhor Senador Fábio Lucena e com a presença dos :SC..
nhores Senadores Passos Pôrto; Jorge Kalume, Gaivão
Modesto, Moacyr Duarte e Alfredo Campos, reúne-se a
Comissão de Serviço Público Civil. Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Carlos Al-berto. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declar:a abertos os trabalhos dispensando a leitura da
Ata da Reunião anterior que é dada como aprovada. A
seguir, o Senhor Presidente comunica que a presente reunião, além da apreciação das matérias constantes da
pauta, destina-se, também, à eleição do Vice~Presidente
da ComíssãO, viga dec_orrente do afastamento do Senhor
Senador Martins Filho, conforme Oficio S/N da Liderança do PDS solicitando a sua substituição pelo Senhor
Senador Moacyr Duarte. A Presidência solicita constar
em Ata os seus maiores agradecimentos ao Senhor Senador Martins Filho pela sua brilhante passagem por esta'
COmissão e, aproveita para dar os votos de boas vindas
_ao Senhor Senador Moacyr Duarte. Em seguida, o Senhor Presidente manda providenciar a distribuição das
cédulas e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para
funcionar como escrutinador. A contagem de votos
apresenta o resultado unânime dos membros presentes a
favor do Senhor Senador Gaivão Modesto, Após proclamado eleito, i Presidência concede a palavrila Sua Excelência que agradece aos pares presentes. Continuando,
passa-se à·apreciação das matêiias constantes da pauta e,
.pela ordem, a Presidência concede a palavra ao SenhOr
Senador Alfredo Campos para emitir o seu parecer sobre
o Projeto de Lei da Câmara n9 085, de 1984, qu~. "fixa os
valores de retribuição -da categoria funcional de Engenheiro de Pesca, do Grupo..Outras Atividades de Nfvel
Superior, código NS-900, e dá outras providências".
Não_ há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova
o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao
projeto. Para proferir os seus pareceres sobre os dois t11timos itens da pauta, a Presidência concede a palavra ao
S_enhm Senador Passos Pôrto que lê o seu parecer sobre
o Projeto de Lei da Câmara n9141, de 1984, qu~. "dispõe
sobre_os cargos de Suplente de Juiz do Trabalho Presiçlente de Junta de Conciliação e Julgamento". Não há
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pare-
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cer do Relator, que conclui favoravehnente ao projeto.
Continuando com a palavra o Senhor Senador Passos
Pôrto lê o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Ornara
n9 277, de 1983, qu;:, "dispõe sobre a alteração do Qua~
dro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo e dá outras providancias". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente
ao projeto. Nada mais havendo a tratar o Senhor F.te..sidente declara encerrado os trabalhos, lavrando eu, Luiz
Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.
10~

COMISSÃO DE LEG!SL>\ÇÃO SOCIAL
Reunião, realizada em 13 ·de setembro de 1984.

Às onze horas do dia treze de setembro de mil nQ.vecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senhor Senador Jutahy Magalhães e com a presença
dos senhores Senadores Jorge Kalume, Helvídio Nunes,
Hélio GuCirós, João Calmon e da Senhora Senadora Eunice Michiles, reúne-se a coniissão de Legislação Social.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso, Gabriel
Hermes, Carlos Chiarelli, Almir Pinto e Jos~ lgnâcio
Ferreira. Havendo número regimental o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos dispensando a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes matérias: l. Projeto de Lei da Câmara n~' 090, de 1984, que:...modifica o
art. 3~' do Dec_reto-Lei n'i' 389, de 26 de novembro de
1968, qu~....dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade, e dâ outras providências".
Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer: contrário.
Aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei do Senado n' 046, de 1980, qu~...permite aos assalariados a utilização de FGTS, para o custeio de curso superior feitO
pelo próprio interessado ou por seus dependentes", e
PLS n' 243/79, qu~ ..autoriza o saque dos depósitos do
FGTS, para o pagamento de anuidades escolares, e dá
outras providências". Relator: Senador Jorge Kalume.
Parecer: pelo arquivamento de ambas as proposições.
Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei da Câriia:..
, ra n' 007, de 1984, qu(;, ..dispõe sobre o exercício da profissão de Pedicuro". Relator: Senador Hélio Gueiros.
Parecer: pela anexação ao PLC n' 087/83. Aprovado por
unanimidade. 4. Projeto de Lei da Câmara n' 044~ de
1983, que;. ''altera a redação dos artigos 76 e 81 caput da
CLT, aprovada pelo Decreto-lei n\' 5.452, de 111 de maio
de 1943, para acrescentar os iQtens previdência social,
educação, saiide e lazer à clásula que defme saláriomínimo". Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: pela
anexação aos PLS n' 149f79 e PLS n'i'Q36f83. Aprovado
por unanimidade. S. Projeto de Decreto Legislativo n\'
O13 de 1984, qu~...ratifica o 'texto do tratado da Comunidade Ibero-ameiicana de Previdência Social, concluído
cm Qtiito, à 17 de março de 1982 ... Relator: Senador
'Juthay Magalhães. Parecer: Favorável, com a .emenda n'
1-CRE. Aprovado por unanimidade. 6. Projeto de Lei
do ~~ado n9' 038, de 1984, qu~. ••acrescenta parágrafo ao
art. 19 da Lei n' 4. 090, de 13 de julho-de 1962". relator:
Senador Jutahy Magalhães. Parecer: Fã.vorâVCI. A provi:
do por unanimidade. 7. OflciQ, "S" n' 12, de 1982•. "do
Senhor Goveritador do Estado do Amazonas, solicitando autorização do Senado Federal, para alienar à Empresa Pública de Dendeicultura do Estado, glebas de terras públicas". Relato~: Senadora Eunice Michilcs. Parecer. Favorável, na forma do Projeto de Resoluçilo que
apresenta. Aprovado por unanimidade. Por determinação da Presidência ficam adiadas as seguintes matêri.,: PLS n• 290f80; PLC n• 280/83 e PLS n9()67/8!.
: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrado os trabalhos, lavrandos eu, Luiz Cláudio de
Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada por Sua Excelência.
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9• Reunlio, reallzada em 30 de agosto de 1984
Às onze horas do dia trinta de agosto de mil novecen-

tos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Senhor Senador Jutahy Magalhães, e com a presença dos
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Almir Pinto, Hélio
Gueir_os e Jorge Kalume, reúne·se a Comissão de Legis·
lação Social. Deixam de comparecer, por motivo justifi- c_?e,!o, os $enhores S~nadores Carlos Chiarelli, Helvfdio
Nunes, Fernando Henrique Cardoso, Josê lgnácio Fer·
reira e a Senhora Senadora Eunice Michiles. Havendo
número regimental, o Senhor presidente declara abertos
os trabalhos dispensandQ a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, são apreciadas as seguintes matérias: I, projeto de lei da Câmara n'
197, de 1983, qu~ ...altera a lei n' 6.717, de 12 de novembro de 1979, que instituiu a modalídade de sorteio de
nllmero· LO.TO". Relator: _Sçnador Hélio Gueiros. Parecer: por diligência ao Ministério da Previdência Social.
Aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei da Câmara n' IS4, de 1983, quc;;_ ...altera o artigo 288 da CLT,
aprovada pelo Decreto~lei n' S.,!;42, de I"' de maio de
1943". Relator: Senador Hélio G_ueiros. Parecer: contrário. Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei da
Câmara n"~" OSI de 1977, qu~ "dá nova redação ao art. 49
da Lei n' S.757, de3 de dezembro de 1971, qu!; ••estabelece regime de gratificação ao pessoal à disposição do
FUNRURAL, e dá outras providências".Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorável, na forma da
emenda 1-CLS (substitutiva). Aprovado por unanimidade. 4. Projeto de Lei do Senado_ n_9 038, de 1982, qu~...acrescenta dispositivo à vigente CLT ., para o fim de estabelecer a obrigatoriedade de fixação de honorários em
favor do advogado do trabalhador reclamante". Rel_ator: Senador Hélio G!Jeiro~ . .Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. S. projeto de Lei do Senado n\' 278,
· de 1980, qu<:;. "altera dispositivo da lei n' 5.107, de 13 de
setembro de 1966, que institui o FGTS". Relator:_Senador Almir Pinto. Parecer; pela prejudicialidade do projeto. Aprovado, com voto contrário do Senador Hélio
Gueiros. 6. Projeto de Lei da Câmara n' OS I, de 1982,
que;, "define o trabalho rural para efeito de enquadramento sindical, assistência e Previdência rural, e determina outras providências". Relator: Senador Almir Pinto.
Parecer: favorável, na forma da Emenda n' 1-CLS (substitutiva). Aprovado por unanimidade. 7. OficiQ. "S'' n"~"
016, de 1976.,'.do Senhor Governador do Estad_o do Parâ, solicitando autorização do Senado Federal para alienar à Companhia Agro-Pecuária Rio _Araguaia --CAPRA, dez (lO) glebas de terras devolutas, situadas no interior daquele Estado... Relator: Senador Jorge Kalume.
Parecer: favorável, na fonna do Projeto de Resolução
que apresenta. Aprovado por unanimidade. 8. Projeto de
Lei da Câmara n' 137, de 1984, quç_ ..altera a redação do
caput do artigo da CLT., aprovada pelo Decreto-lei n'
S.452, deJ' de maio de 1943". Relator: Senador Jorge
--Kalume,_ Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 9. Projeto de Lei do Senado n' 065, de 1983, qu<; "introduz dispositivos na Lei n"~" 5.8S9, de 11 de setembro de
1972, que dispõe sobre a PiofiSsão de empregado doméstico". Relatara: Senadora Eunice Michiles. Parecer: fa·
vorâveL Aprovado por unanimidade. 10. Projeto de Le1
do Senado n' 189, de 1983, quç, "dispõe sobre a antecipação parcelada da gratificação salarial e respectiva correção monetâria, e dá outras providências·~. Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: contrário. Aprovado
por unanimidade. 11. Projeto de Lei da Câmara n' OS9,
de 1984, qu~. "altera a redação do caput do artigo 492 da
CLT, aprovada pelo Decreto-lei n' S.4S2, de 19' de maio
de 1943". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer:
contrário. Aprovado, com voto contrário do Senhor S~
nador Hélio Gueiros. 12. Projeto de Lei do Senado n"'
332, de 1979, que;, ''dispõe sobre a participação dos empregados nos lucros das empresas". Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorãvel, com a emenda oferecida pela CCJ. Aprovado com voto, vencido, em sepa-
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rado do Senhor Senador Gabriel Hermes. 13. Projeto de
Lei do Senado n' 004, de 1983, qu~. "introduz modifi·
cações na CLT na pãrte que disciplina a jornada de tra-~~_h_o". Relator: Seit;idor José Ignâcio Ferreira. Parecer
favorável. Rejeitado pela ComissãO, com voto vencido
do- Senhor Senador Hl!lio Gueiros e voto, vencido, em
Separâdo do Senador José Ignácio Ferreira. Aprov::i.do o
VOtO em separiido do Senh~r Senador Gabriel Hermes,
~on!~_ãri~ a~ -~~jeto. 14. Projeto de Lei da Câmara n'
047, de 1982, ·quÇ_ ..dá nova redação ao§ 2~' do art. 6\' da
Lei n' 60S,_ de S de janeiro de 1949, qu~. ''dispõe sobre o
repouso semanal remunerado e o pagamento de Salário
nos dias feriados civiS e ieligiosos". Relator: Senador Josê 18riád0Feireira. Parecer: favorável. Rejeitado, com
voto vencido do Senhor Senador Hélio Gueiros e~ voto,
vencido, em separado do Senhor Senador José Ignácio
Ferreira. Aprovado o voto em separado do Senhor Senador Gabriel Hermes, contrário ao projeto. 15. Projeto de
Lei da Câmara nv 263, de 1983, qu~. "eleva para 25% o
acrêscimo da remuneração do trabalho noturno sobre o
diurno, e fixa o pCríOdo notumo entre 20:00 horas de um
dia e as 06:00 horas do seguinte, modificando a redação
do art. 73 da CLT, aprovada pelo Decreto~lei n' 5.452,
de 1943". Relator: Senador Álvaro Dias. Parecer: favorável. Rejeitado, com voto vencido do Senhor Senador
Hélio Gueiros e voto, vencido, em separado do Senhor
Senador Álvaro Dias. Aprovado o voto em separado do
Senhor Senador Habriel Hermes, contrário ao projeto.
Esgotada as matérias em pauta e não havendo quem
queira fazer uso da palavra, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores Senadores e declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Claúdio de Brito,
Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro~
vada, será assinada por Sua Excelência.
COM.ISSÃO DE FINANÇAS
14' Reunlio, realizada em 27 de setembro de 1984
As 10 horas do dia 27 de setembro de 1984, na Sala de
Reuniões ·da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo
Coelho, presentes os Senadores Passos Pôrto, Presidente
em exercido, Pedro Simon, Almir Pinto, Gabriel Hermes, Severo Gomes, Jutahy Magalhães, José Fragelli,
Cid Sampaio, Virgílio Tâvora, Hélio Gueiros e Jorge
Kalume. Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senadores Itamar Franco, José Lins, Amaral Peixoto,
Jorge Bornhausen, Amaral Furlan, Albano Franco,
João Castelo, Guilherme Palmeira, Roberto Campos c
Roberto Saturnino. Havendo número regimental, o Senhor Senador Passos Pôrto, no exercício da Presidência,
determina a leitura da Ata da 13• Reunião-que, após sua
leitura, é posta em discussão e votação, sendo aprovada
por unanimidade. Determina o Senhor Presidente a
apreciação-dos itens constantes da pauta. Item~: Projeto
de Lei do Senado ri' 27/81, qu;...altera a redação do artigo 62 da CLT", de autoria do Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Severo Gomes, que emite parecer
favorável ao processado. Posto em discussão o relatório,
pede a palavra, para expor seu ponto-de vista, o Senador
Jutahy Magalhães, requerendo seja-lhe concedida vista
dO processado, pelo prazo regimental, sendo-lhe deferido o pedido. Item ~: Projeto de Lei do Senado n"~" 98/83,
que;, "dispõe sobre a remuneração dos dirigentes de Em~
presas Públicas e Sociedades de Economia Mista", d~
autoria do Senador Álvaro Dias. Relator: Senador Severo Gomes, que emite parecer contrário à mat~ria. Colo·
cado o relatório em discussão, usa da palavra o Senador
Cid Sampaio, com a finalidade de expor o seu ponto de
vista contrário, em parte, ao do relatório apresentado,
requerendo seja-lhe concedida vista do processado, pelo
prazo regimental, o que lhe foi deferido pela Presidência.
Item 3: Projeto de ~ei do Senado n' 293/77·
Complementar, qu~. "amplia o conceito de trabalhador
rural, para efeitos previdenciários", de autoria do Senador Franco Montoro. Relator: Senador Severo Gomes,.
que emite relatório contrário. Colocado em discussão e
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não- se apresentando quem usasse da palavra para
discuti-lo, o Senhor Presidente determina_ sejª- .@locado
em votação, sendo aprovado o parecer do relator, contrário à propositura em apreciação. Item 4: Projeto de
Lei do Senado n'>' 153/80-Complementar, quç, "estabelece que o PIS/PASEP terá correção anual, com base no
INPC-Indice Nacional de Preços ao Consumidor, de autoria do Senador Franco Montara. Relator: Senador S(}.
vero Gomes, que emite relatório favOrável à proposta.
Colocado em discussão e em seguida em votação, foi o
parecer favorável aprovado. Item 5: Proje:to_de_ Lei do

Senado n"' 34/79, qu~ "dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado fe_deral, dos atas do Poder Executivo e os da Administração
Indireta", de autoria do Senador Mauro Benevides. Relator: Senador Pedro Simon;- que emite -parecer fRvdrável
ao processado. Colocado em discussão, não houve quem
usasse da palavra, passando-se à votação-, sendo aprovado o parecer favorável. Item 6: Projeto de Lei do Se:nad_P
n9 95/84, que. "altera a Lei Complementar n945, de 14 de
dezembro de 1983", de autoria do__ Sena_d_Qr__Henrique
Santillo. Relator~ Senador Pedro Sin;tpn, que emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e a
seguir em votação _o parecer favorável do Relator é apmvado. Item 7: Projeto de Lei do Senado n9 302/80~ que
..acrescenta dispositivoS à -consolidação da Lei Trabalhista", de autoria do Senador Humberto Lucena. Relator, o Senador Pedro Simon, que emite parecêf favorável, na forma da Emenda n9 2-CF, que apresenta. COlocado o parecer em discussão, usa da palavra o Senador _
Jutahy Magalhães, para requerer à Presidência seja-lhe

concedida vista do processado, o que foi deferido. Item
8_; _Projeto de Lei do Senado n9 200/83, que, «assegura ao
Guarda-Noturno o direito à aposentadoria especial aos
25 anos de serviço, e determina outras providências", de
autoria do Deputado Peixoto Filho. Relator: Senador
José Frangelli, que emite parecer preliminar, pela audiência da Comiss?o de Constituição e Justiça. Colocado
em discussão e a seguir em votação, é o parecer do relator_aprovado, recomendando a Presidência a remessa do
processado para sofrer a audiência da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado F~eral. lt<ml. ~: Projeto _de Lei da Câmara n9 56(84, .qu~... introduz alterações
no parágrafo único do artigo 49 da CLT", de autoria do
Deputado Álvaro Dias. Relator, Senador Josê Fragelli,
que emite parecer contrário à matéria. COlocado em discussão e a seguir em votação, é o parecer contrário do
Relator por unanimidade. I tem 10: Projeto de Lei do Se-_
nado n9 372/81, QUCi. "altera dispositivO da vigente legislação previdenciária, para o fim de assegurar também ao
marido viúvo o direito ao beneficio da pensão", de autoria do Senador Humberto Lucena. Relator: Senador José Fragelli, que emite parecer favorável ao processado.
Colocado o parecer em discussão, e não havendo quem
usasse da palavra, passou-se à votação do parecer favoi'ãVefdo Relator, sendo ap-rovado. Item ll: Projeto de
Lei do Senado n9 147/81, que;. "modifica dispositivo da
vigente CLT", de autoria do Senador Humberto Lucena.
Relator: Senador Josê Fragelli, que emite parecer favorável-à matêria. Colocado em discussão, e em segu"ida em
votação, é o parecer aprovado pela Comissão. Item 12:
Projeto de Lei da Câmara n9 25/84, que;. "altera a re-
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dação do "caput" do artigo 33 da Lei n9 3.807/60
(LOPS), para estender o direito à percepção do auxflionatalidade à mãe carente, não segurada da entidade", de
autoria do Deputado Leônidas Rachid. Relator: Senador Cid Sampaio, que emite parecer contrário à lnatéria.
A Presidência coloca o parecer em discussão e não havendo o uso da palavra de nenhum dos Senhores Senadores, passa-se à votação, sendo, aprovado o parecer
contrário do relator. Item 15: Projeto de Lei do Senado
n9 84/84, que. "fixa o efetivo da Polrcía Militar do Território Federal do Amapá, e dá outras providências"; de
autoria do Poder Executivo. Relator: Senador Jorge K,aIUme, que emite parecer favorável ao processado. Colocado em discussão e em seguida em votaçãO, -é o pai'ecer
favorável aprovado pela Comissão. A Presidência, devi-do à impossibilidade de apreciar os itens n9s 13 e 14 da
pauta, Projeto de Lei da Câmara n9l69f83, que.. "assegura ao servidor público o direito de afastar-se de seu cargo
ou função, durante a campanha eleitoral, sem prejufzo
de seus vencimentos, vantagens, introduzindo modificações no Código Eleitoral" e Projeto de Lei d_a Câmara
n9 244/83, que;. "determina a contratação, pelo reg.im~
jurídico da CLT dos representantes do FUNRURAL,
que contém mais dedo is anos de efetivo exercício no cargo", determina sejam referidos itens- re_tromencionados
adiados para ·a próxima reunião, determinando a mim,
Luiz Fernando Lapagesse a elaboração da presente Ata
que, lida e achada conforme, é aprovada e assinada pelo
Senhor Presidente. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente encerra a presente reunião.
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SENADO FEDERAL
,SUMÁRIO
I-ATA DA 4• REUNIÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE I984

2.2.1- Oficlo do Sr. 1V-8ecretárlo da Câmara dos
Deputados

Encaminhando autógrafo dO seguinte projeto:

1.1- ABERTURA

- Proíeto de Lei do Senado n• I I /79 (n' 2.632(80,
na Câmara dos Deputados).
2.2.2 - Projetos de Lei

1.1.1- ComuniCJiçio da Presidência
- Inexistência de quorum para a abertura da ses-são.
-

1.1.2- Designaçio da Ordem do Dia da próxima
sessio. Encerramento
2- EXPEDIENTE DESPACHADO

-Projeto de Lei do Senado n9199/84, de autoria
do Sr. Senador Itamar Franco, que estabelece limite
à fixação de preço público pelo fornecimento de bens
ou serviçOs essenciais.
-Projeto de Lei do Senado nl' 200/84, de autoria
d~ Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositi~
vo da Consolidação das Leis do Trabalho, aume.ntando para duas horas o tempo de descanso concedi- ·
do à mulher para o aleitamento do filho.

3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr.-Huniberto Lucena, pronunciado na sessão
de 4-10·84.
4-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
N9 6I, de I984 (Redficaçio)

5-MESA DIRETORA
6- UDERES E VICE-UDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS cOMISSOES PERMANENTES

Ata da 4'- Reunião, em 5 de Outubro de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência do Sr. Almir Pinto

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SÉ PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena Gaudionor Roriz - Gaivão Modesto - Gabriel Herines - Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Caste'to - José Sarney - Alberto Silva - Almir Pinto Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Pa,ssos Pórto - Jutahy
Magalhães -.Luiz Viana --João Calmon - Nel$on
Carneiro - Itamar Franco - Morvan Acayaba Amarai Furlan - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gastão
MUller- Roberto Campos -José Fragelli- Affonso
Camargo - Jaison Barreto - Carlos Chiarelli - Pedro
Simon.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Alista dÚresença acusa o cOmparecimento de 38 Srs. Senadores. Entretanto, não hâ, em plenário, o quorum regimental para
a abertura da sessão. Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno,
o Expediente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, iildependentemente de leitura.
Nessas condições, vou encerrar a presente reunião, designando pafã. a próxiina sessão ordinliiíit a seguinte

ORDEM DO DIA

.VOtação, em turno único, do Projeto_de Í.ei d~ Câmara n9_l0, de 1981 (n9 1.529/79, na Cas.a de origem), que
dispõe sobre- a aposentadoria, com J)roventos integrais,

__dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
-de Legislaçio Social; e
-de Finanças.

2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1981 (n9 587f79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de n:iassa (rãdio, 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, grava-
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Direlor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Via Superfície:

Semestre •.......•..•........••••.....-.
Ano
........•...••..... , ...••...••••.

Oiretor Industrial
RUO\' MAURER

Exemplar Avulsa, Cr$ 50,00
Tirogem: 2.200 exemplares

Diretor Administrativo

dos, copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n"'s 186 e 187, de 1983, das Coinissões:
-de Economia, favorável, com voto vencido dos se:
nadares Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
-de Finanças, favorável. - --- ---

3
Votação, em turno (mico, do Projeto de Lei da Câmara ni' 51, de 1977 (n~>227 f75, ·nã Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissíortais, e dá óufras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1.361,
de 1981, das Comissões:
· - · ·
-de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câffiara n~" 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's335 e 336, de 1980, e635 a 637,
de 198 !, das Comissões:
- de Transportes, Comunicação e Obras Puõlicas, ]9
pronunciamento: contrãriO; 29 pronunciam'éDtô:- favoráVel"
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, 19 pronunciamento; favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e-'- de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e
juridicidade do ProjetO e- da Emenda de -Plenáiio.

5
V?laçào, _em turno único, do ProjetO d"e-Lei da Câmara fi9 14, de 1984 (n9 2.867(76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de (9 de maio
de 1943, para. o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob n'1s 299 e 300, de 1984, das Comissõe.<;:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridi_cidade; e
-de Legislação Social, contrário.

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

no}, do PrÕjeto dC: Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n9
::- ~~~ 11/7J, ~~- Ç!ls$ d~_Pri$em), gue ~crescenta parágrafo
ao art. 59 da Lei [19 3.801, 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, so.b n's 692 e 693, de 1982, das Comissões:
- de Legislação Social, fa vorâvel, 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 Setiador Franco
Montoro.

7
Votação, effi primeíio_turnO, dO Projeto_ de Lei do Senado n9 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de 27 de maio de 1969, que instituí a Loteria EsPortiva
Federal, e dá outras providências, teildo
PARECERES, sçob n9s 23 a 25, de 1984, dãs COmissões:'
-=de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: contráriO; 2~' proniu:lcl&iõeõtó: j)ela -constif:ucional.id8.dC e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças;-e
........ de !"fnanças, favorávei, nos termos 9o substitutivo
que oferece.

8
DlscuSsãC!, enl -segundo_turno, dO-Projeto de_ Lei_ d-o Se-mido n9 -13, ãe 1980~ dC aUtoria do SeD:ã.dór Itãffiar Ffan, co, qu~ estabelece abatim_erJtO nJ?S preços de derivados
do petróleo e do· álcool, quando :destinados ao Consumo
próprio de motoristas profissionais aUtônomos, tendo
-PARECER, sob n9 533, de 1984, da CoriiíSsão
- de Redaçio, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estã encerra.
da a reunião.

(Levanta# se a reunião às 14 horas e 44 minutos.}
EXPEDIENTE DESPACHADO
OFICIO
Do Primeir~ Secretário da Ciiniáià dos Deputad~s

6

N9 786/84, de 5 do .corrente, encaminhando autógrafo
do Projeto-de Lei do Senado n9ll, de 1979 (n9 2.632/80,

Vocaçã?, em turno únicí:r{apre<::iação Preliminar da]uridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Intel--

il.â. Câiri3.rB: dOSDe,Putados), aê' ãu1oiia do Sen"ador Orestes Quêi'cia, que modifica a redaçã'o dõ § 49 do "ãrt. 543 da

ConsOlidação daS Leis- do Trabalho. (Projeto que se
transformou na Lei n9 7.223,_ de 2 de outubro de 1984).
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 199, DE 1984

Estabelece limite à fixaçio de preço pUblico pelo
fornecimento de bens ou serviços essenciais.
O Congiesso Naciorial decreta:
Art. 19 O preço cobrado d~ usuário pelo fornecimento de bens ou serviços essenciais tais como água,
energia elétrica, gás,- telefonia, transporte Público, derivados de petróleo e símilares, corresponderá exclusivamente ao custo efetivo de produção.
Parágrafo úníco; No_ cálculo de preço não serão in-cluídas as despesas referentes a ampliação, modernização oU expansão daS ativídades.
-A-rt. 29 Enl qUã.t<iuer hipótese, o- poder concedente
ou autoridade responsável pela frxação do preço não_
concederá reajuste em interregno inferior a seis meses,
nem em percentual que exceda a correção monetãria.
Art. 39 Ficam revogadas todas as disposições legais
que autorizam a cobrança, pelo fornecimento dos bens e
serviços refe!idos no artigo primeiro, de quota Cxtra,contribuição para fundo, sobretarifa ou qualquer parcela que não corr~_sponda ao efetívo custo de produção.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

caçã.o.
-Art. 59

São revogadas as disposições em contrário.
Justificação

Assistimos em nosSo País- a uma fantástica proliferação de empresas públicas e sociedades de economia
mista encarregadas de fornecer ao pú.blico os bens e serviços essenciais. Estas entidades, que integram a adminiStraÇãO indireta, tiveram a sua criação justificada em
decorrência do novo papel imprimido à ação do Estado.
De mero agente disciplinador da atividade produtiva
passou a sujeito ativO do processo econômico. Toda a
mudança se deu visando a melhoria das condições de
vida da população.
Oc6rre que, escapando referidas entidades ao controle
efetivo dos órgão~ fiscalizadoresJ passaram a agir -como
verdadeiras empresas privadas, buscando crescentes lucros e a ampliação de mercados. Com eSta evolução
criou-se situação parad?xal. O escopo oiíginal q-ue~Justi.:
ficou o novo campo de atuação de Estado foi sendo relegado ao ocaso. Por outro lado, as empresas estatais passaram a usufruir dos mesmos privilégiOs e reg-alias das
suas congêneies privadas, havendo mesmo uma tendência a -Sereiri uTtraj:mssados. O fim eminentemente sociil
cedeu nosso ao interesse societá.rio.

Outubro de I984

Entendemos ser chegado o momento de reverter tão
nefasta orientação. Em princípio, a matêria estaria a demandar uma ampla teforma constjtucional -de sorte a
propiciar uma conipieta revisão da estrutura produtiva
no Pais. Não sendo isto possível, de imediato, julgamos
,oportuno estabelecer uma limitaçãO -]egal à fixação de
·preços e tarifas dos serviços essenciàis.
.
_
O critério ádotãâO pelo Projeto ê o de limitar a Quan.-
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Art. 390.-- Para amamentar o próprio filho, atê que
este complete seis (6) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais, de meia hora cada um.
Parágrafo llnico._ Quando o exigir a SaúdC do filho, o
pe-rigo-de seis (6) meses poderá ser dilatado, a critêrio da
autoridade competente.

nível de 1980 (Cr$ 116.902.-628 mil), e cuidando- de
alcançar, para 1985, o poder aquisitivo de 1981;
5• Tortiã-se urgente elaborar crit~rios objetivos
e claros para orientar a distribuição de recursos ao
Sistema de Ensino Superior, encarado como tal, de
forma que as Instituições, tratadas com eqtüdadc,
recebam meios financeiros compatíveis com suas
reais ·~ece~si~ades;
-....--.--6'
sef formulado um plano de apoio per~
. . manente -e- efeti~O às
não federais; que pcnnita
~ --n_ã:Q -aPenás -;~.,~a manut~nçã~ regular, mas que tamb-ém lhes proporcione condições de cumprir as
- funções que a elas foram delegadas pelo Poder
Público.''

-Deve

tia cobrada do usuário ã.O cu-StO eretivõ do benl ou ser..
viço; aí inclUído, D.ãiur-almente. uma parcela razÔável de
lucro.

'• ',-, -. • • • • • • • • • • • • • ~• • .~~ • • •~•• • • •o•~ ••••••' • -• • ••

VedaMse de modo expresso a possibilidade_ de exigir
quaisquer outras importâncias, seja a que títu-lo for, do
usuário. E que se tornou corriqueiro- a iriStítUiÇãO -de
quota extra, sobretarifa, contribuição para fundo e um
sem-número de outros recolhimentos compulsórios que
oneram sobremaneira o sofrido usuârio.
Se o Poder Executivo julgar necessário a-"inStfiuição de
um tributo para permitir a ampliação, modernização ou
expansão dos serviços, que o faça pela via regular, enviando ao Congresso Nacional projeto de lei em tal sentido. A decisão final sobre quem pode ou deve ficar onerado em razão das novas necessidades ~ da exclusiva
alçada parlamentar.
A proposição em apreço, sobre ter o mérito de estabelecer controle dos preços público, contribuirá, se aprovada, para a contenção da galopante espiral inflacionária
na medida em que limita o montante dos reajusteS.
Sala das Sessões, 5 de outubro de I 984. - Itamar
Franco.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco-

nomia.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• ZOO, DE 1984
Altera dispositivo da Coàsolldaçio du Leis do Trabalho, aumentando para duas (2) horas o tempo de
descanso concedido à mulher para o aleitamento do filho.
O Coiigiesso Nacional decreta
Art. J9 O art. 396, caput, da Consolidação das Leis
do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte iedação:
"'Art. 396._ Para amamentar o próprio filho, até
que complete seis (6) meses de idade, a mulher terá
direito, durante a jornada de trabalho, a dois (2)
descansos especiais de uma (I) hora cada um.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário.

JnstlOcaçio
A lei em vigor (art. 396, caput, CLT, estabelece que
para amamentar o filho, ate- que esse complete seis meses
de idade, a mulher terá direito a dois (2) descansos espe-ciais de meia hára cãdã.
widando o presente projeto
de ampliar para uma (1) hora cada um dos descansos, de
tal modo que o aleitamento se faça em duas horas.
Trata-se de mais uma sugestão acolhida a partir de
tese desenvolvida pela Ora. Silvia Pimentel c ECla operária metalúrgica EfigêÍlia Maria, durante o- III Encontro da Mulher Urbanitária, ocorrido entre os dias 22 e 24
de junho próximo passado na cidade de Campina Gran·
de, PB.
~
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1984. -Nelson car..
neiro.

um.

LEGISLAÇJ.O CITADA
DECRETO·LEI 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943

c._lldoeilo du Lel5 do Trab.U.O

(Às Comissões.de Co_n_stltuiçào e Justiça e deLeg_~s/açao

Socfal.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 4·10-84
E QUE, ENTREGUE À JI.EVISJ.O DO ORADOR.
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTÉ:
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PA. Pro·
nuncia o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há pouco ma_is :de um mês, 9CIJpei esta Tribuna Para,
mais uma vez~ ·a_nalisar_ a grave- situa!Wllo ~C cri~e por que
passam as instituiçõeS dC ensino superior federais aUtárquicas do País. Naquela ocasião~ irtterrompia-se o m~is
longo movilnento gievista de p~o-fessores c funcionários
das universid.:i.des brasileiras - 84 dias - sem que nenhuma dasiustas reiviridicações dos grevistas fosse atendi(;ta pelo Governo. A greve·interrompia-se na esperança
de que uma Comissão de Reitores, constituída pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e credenciada pelo próprio Ministério da Educação, encaminhasse ao Governo sugestões para a solução da crise e que essas sugestões fossem imediatamente acatadas e imple·
mentadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
A greve dos professores e funcionários interrompeu-se
em 7 de agosto passado. A Comissão do Conselho de
Reitores, que tinha um prazo de 30 dias para o seu trabalho, entregou ao Ministério da Educação suas sugestões
no dia 13 de setembro. Quase 30 dias já são, portanto,
decorridos e até hoje o Governo não se pronunciou
sobre o assunto.
Estes são oS fatos, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Tristes fatos.
O nobre Senador Moacyr- Duarte, Vice-,Pder d~ PDS,
jã téve opoitunidade de analisar nesta Casa o relatório
da Comissão do Conselho de Reitores. Não será demasiado- todavia repetir aqui a excelência do trabalho da
Comissão e lembrar as suas principais conclusões. São
elas:

.. 1' Os salários dos servidores tl!cnicoadministrativos doCentes das universidades federais" autárquicas sofreram, a partir de 1979, perdas
reais em seu poder aquisitivo que justificam a concessão, em caráter emergenciaJ, de reajustes de 58%
para o pessoal docente e de 97,52% para os funcionários, alcançáveis Cm dois anos, sendo a I' parcela
em setembro de 1984, no valor de 18,7% para ambas
as categorias;
2•
plenamente justificada a instituição do reaJuste semestral de salários, para docentes e servidores têcnico-admínisirativos das autarquias federais,
nos termos da Lei n'~ 6.708/79 e legislação posterior.
3• O Projeto de Lei n" 3.988/84-em tramitação
no Congresso Nacional será incapaz de assegurar o
atendimento das aspirações consubstanciadas nas
conclusões precedente~ razão pela qual pede-se a
sua retirada;
4• _E: indi~pensável conceder à:; "instituições uni~
versitárias federais recursos adidonais aos que já receber.Un, no cortente_ cxercfcio, para outros custeios
e caj)itãJ, repondo suas dotações, em valor real, ao

e

e

nis

Sabem o Sr. Presidente e os Srs._ §enad.ore~.~ue_, por
súieSiãO -dO~LfdCf do PMDª Ii_o Senado Federal, constituirilos uma ·comissão de líderes dos diferentes partidos
representados rio Congresso ~acional e nos rc:unimo_s
com a ComisSão dO Conselho de Reitores para hipotecar
nossa· sOiidariedad~ às ju~tas reivindicações_ dos professores e funcionários; para apoiai o tfabalho realizado e
para oferecer nossa mediação política junto "ao Poder
Executivo e dentro do Congresso Nacional.
Em nossa reunião, fizemos ver à Comissão de Reitores
que a sugestão de assinatura de um Decreto-lei para
substituir o Projeto de Lei do Executivo n9 3.988/84,
como forma de resolver imediatamente a questão da
equiparação salarial entre docentes e servidores das fun·
dações e autarquias, não podia ser aceibl.. Concordou-se
então que a forma mais adequada seria a retirada do
Projeto de Lei n9 3.988/84 e a sua substituição im.ediata
por um novo Projeto de Lei, nos termos su~eridos pela
própria cOmissão dO Conselho de Reitores. Ficavam desde então as lideranças partidárias comprometidas a assegurar sua tramitação em regime de urgência e sua apro~
vaçã!:? im~diata pelo Congresso Nacional.
Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Depois de nossa reunião com a comissão do Conselho
de Reitores, tivemos tantbém um encontro com a Senhora Ministra da Educação, no dia 19 de setembro passado, presente todas as lideranças das dUas Casas do Congresso. A ela reiteramos nossa posição de apoio ao documento do Conselho de Reitores, com a ressalva do envio
ao Congresso Nacional de um novo projeto de lei. Sua
Excelência ouviu~nos atentamente e garantiu-nos que se
entenderia urgentemente eom o Sr. Ministro do Planejamento e com o próprio Senhor Presidente da República.
Assegurou-nos tambe-m a Ministra da Educação que poderfamos ter a certeza de que uma solução favorável seria encontrada nos próximos dias.
Transmitimos essa: promessa aos líderes da Associação
Nacional dos Docentes de Ensino Superior- ANDES e
da Asl!íociação Nacional dos Servidores das Universidades Brasileiras - FASUBRA e aguardamos então o
aniíncio pela Senhora Ministra da solução prometida.
O Sr. Joio Cahnoa -

Pennite V. Ex• um aparte?

OSR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.

o Sr. Joio Calmou- Nobre Senador Humberto Lucena, O E1tado de S. Paulo, do dia 19 de setembro, registrou a dimarche que foi realizada pelas Lideranças do
PMDB e do PDS, no Senado, na área do Ministêrio da
Educação e Cultura, pedindo a Jiberação de recursos adicionais para resolver esse angustioso problema, dos professores e servidores das universidades federais autirquicas. De acordo com o que o jornal registrara, seria possrvel a liberação de cerca de 300 bilhões de cruzeiro~ se
fosse cumprido o§ 4' do art. 176 da Constituição Fede·
ral. Decorreram vários dias, desde o dia 18 de setembro,
estamos no dia 4 de outubro, e o jornal Folha 4e S.. Paulo
publica uma matéria com o seguinte tftuiQ;, ..Esther não
ga"ra-nte retYuste de 18,7% para os professores autárquicos". A Ministra vai mais longe, segundo a Folha de S.·
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Paulo; ela está encontrando dificuldades para obter a liberação de 81 bilhões de cruzeiros para evitar o fechamento das universidades federai_s ~utárquicas. Por sua
vez, o jornal O Estado de S. Paulo, na sua edição de hoje,
sob o títulç;, "Seplan retém verba do MEC", declara o

E~-' trouxe ao conhecimento do Senado, sobretudo o da
Folha de S. Paulo, na sua edição de hoje, sob esse _titulo
de q u~. "Esther não garante reajuste de I 8, 7% para autárquicos", sob a alegação de _que a concessão do abonC?
emerge~cial de l8,7%,_f!~et~ndic{o para_~e ano, redun- dã·r_lã.nunlã: despêsã ~a ordem de b!fu_õ,~:4e cnu::eiros,
que seria impóssrvel, éste anõ:-p3ra o Ministério di Educação, por falta de recursos.
Como bem lembroU·v----:Exf Das reuniões dos Líderes
com o Conselho dê- R.CltõrCS. é,· pOSt~riÕffitente, com a
Sra. Ministra - lá estavam não apenas eu, como Líder
do PMDB, e o Senador Aloysio ChaveS, mas tambêm o
Senador Nelson Carneiro, Líder do PTft._~ t<wQll: __ os_de-mais-Lideres na Câmara _dos _Deputados, do PDS, PTB,
PMDB do PÕT, do PT que ali discutiram profundamente co~ a Sra. Mi~istra, CO!fl os_seus assessores toda essa
qUestão; in~lú~iVe· fev~i<l:~d~ a_ idéfà· cc?flsagríid!l_com a
aprovação pe~o Senhor Presidente da_ República do Parecer dõ Consu1tor-Geral, de que a Emenda de V. Ex•-obrigava o Goverrio a abrír, ainda este ano: um crédito suplementar ao Ministério da. E:ducação ~ Çulturgl, a partir
de janeiro, para -fazÚjÚS aos 13% do Orçamento.

:99

seguint~

A ministra-da- Educação, Es_ther de Fig;;eiredo
Ferraz, está há dois dias tentanto. falar com _o__ m__inistro Delfim- Neu_o, em :Brasília, e ?_ão _cp~~g~~·- O
s.e~târici--&Cra~ do _MEC1_ ~rgio ~-squali, Consc>
guiU-localizar Õ secrCtãrio~eral da _Sep-lan, Aávio
Pécora, que também tem alegado não estar conseguindo falar coni seu ministro.

.

E os jornais regísirani, Ílobre Lrde_r Humberto Lucena,
que a Piciiidenteda Associ?ção Na,cional_ Qç_ Do.centes do
EnsiriO--supúiõr Citá Co8Jtàódõ,< novaffiente, d_e uma greve, para_lisando tod~ ~ un!versidaQes fe_d_c;rais ~4-tá.r<lui_-:
cas. De ·maileira quC o"êQI»promiss~ ássuffifdOPela .rVfinisfra da Educação com V. Ex•, como Uderdo PMDB, e
PJm o Senador Aloysio Chaves, como Líder 4o J_>_DSt até
agora, não foi cimlpriifõ.' PO"rtanio, ás _pérsPecti~~ sã~
extremamente sarnl>riã:S. O SR: HUMBERTO LUCENA .:.: Perfeitamé~te,
nobre Senador João CairDon: Por iSso m:esm:o,·estóu nes.:
ta tribuna, na tarde de hoje, parafazcii' esta denúncia.
Agradeço penhoradamente a intervençilo de V. Ex• neste
pronunciamento,- sobretUdo por ser V. Ex• quem é, o
grande Uder da causa da educação no Congresso Nacional, haja vista· a -etiieflda-- constitucionaf que conseguiu
aprovar por unanimidade, vinculando 13% ·da Receita
Federal para despe~as. com o ensino público nO Bfasil,
infelizmente até hOje não cumprida pelo Governo Fede- ral. Justamente quando V. Ex• interferiu, me aparteou,
eu dizia ·que duas semanas já se passaram desde o nÕ~o
encontro com a Sra: -Ministra· e a-té agora não sabemos
de nenhuma solução. la-me referir ao noticiáriO que V.

9 _.Sr. Jo~o Ça_lmon -:- Não a partir de janeiro, i_mediatamênie._-P._- ~tirDativa de_ ~Ursós__~!,!pl~menta.r~;.s__que o
GOVCffio")Fd(;VCfiã_ tef deStinado à área da Eduça._ção ê
exatamente, nobr~ SeQador Hllmberi:o Lucena, _da ordem de 381 bilhõeS-dC cruzeiros~ afnda este ano.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Exatamente, nobre
S-enador João Otlmon. O que ê mais grave é que diante
dessa indecisão do Governo a respeito de um assunto de
alta relevâncíil, qual seja a defasagem de vencimentos em
que se encontram seus docentes e funcionários em relação às fundações, como bem anunciou o nobre Senador João·Calmon, os dirigentes maiores .da ANDES, As~
sociaçã_o Nacional de Docentes do Ensino Superior, Maria José Ribeiro, e o- Vice-Presidente da FASUBRA, Federação das Associações dos Servidores das Univer~ida-
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des Brasileiras, Irany_ Ribeiro, procuraram os Deputados
N-elson Marchezan e Rômulo Gaivão para informar que
o não atendimento da reivindicação de aumento salarial
imediato_nas duas C!ltegorias poderá implicar deflaM
gração_ __de um~ nova gre_ve, até mesmo _de proporções.
111!l-ÍO~ rjo qu_e _a primeira. que durou 84 dias.
Or3, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não foi f~cit con~
seguir a suspensão da greve das universidades 3:U_tá~qui
cas, .e tudo isso foi feitO aeilti-Õ de um coÍnpromisso for:-_.
mal do Governo, à frente a Srt MirÍistra da-Educação, de
que o resultado que fosse apresentado pel_a Comissã-O_
doS:Jt.s:itores seria acatado pelo Go-verno. Sei que a- Srt
Ministr.a da Edu.cação não pode resolver sozinha esse
grave problema. Ela depende do Ministério do Planejamento. Mas o_ ind_iscutível é que há um dispositivo constitucional_ em _vigOr que tem que ser cumprido_ pelo Governo Federal, qu_e é justamente aquele que decorreu da
Emenda João Calmon aprovada pelo Congres.s:_o Nacio-

"-?-'·-Sr. Presidente, Srs. Senadores, duas semanas já se passaram desde o nosso encontro com a Sr• Ministra e at~
agOra itão sabemos -de nenhuma solução.
compareçO, ·poiS, -âi:Stil Tribuna para encarecer a Srt
Ministra da Educação- e aos demais setores do GovC:r;,
no envolvidos- que não continuem a postergar indefinidamente uma solução para as justas reivindicações dos
professores e funcionários- das universidades autárquicas.
Julgo desnecessário insistir novamente na importância
do problema e na gravidade da crise porque passam as
nossas universidades. -Esse tema tem sido por demais de~
batido aqui. Prefiro acreditar que a intransigência do
Governo não acabe por provocar novamente como
anunciam os Lideres dos professores e dos funcíonâriós
medidas extrema?: o que, por certo, nã_o é ~o interesse de
ninguém e inuito menos _da ~niversidade brasil_eira.
Era o que_tinha a dizer, Sr. Presi~ente. (Muito bem!)

No Ato do Presidente nQ 61, de 198"4, publi.Cádo ho DCN, Seção II, de- 3.1/0Sia.i.-.

( ~ ..+:f;_,:,._a~.:o-:-i,);

'"' "

Onde se .lê:
ANEXO II
CATEGORIA.FUNCIONAL PE ASSISTENTE LEGISLATIVO

4.

(NM)

ASCENSÃO FUNCIONAL -~ Q) vagaê

S I T !LA Ç Ã O
NOME

01.

JOSe BEZERRA XJl>lENES

02. GUrEMBERGOE ros Sl\Nl'OS SQ .

BREIRA MliCHl\IXl. - .

..

03. :AAlM!.MO Ml'll'OS ll1l. CRllZ

"

ll. N TE

·a r· cf R

Categoria

Classe

Referência

-

- ..., o

aatego:ria

..

v~-

Classe Refe=êl"'.cia

Artif.ice de M'!cânica

D

NM-27

Assistente Legislativo

c

I<M-28

Agente de Segurança

D

NM-29

Assistente _Iegislativo

c

W'r-30

B

NM-20

Assistente LegislatiVo

A

~-21

Legislativa
Agente de segurança
Legislativa
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Sábado 6

Laia-se:
~

3.

(!IM)

CATEGORIA FüNCIONAL DE ASSISTENTE LEGISLATIVO

PROGRESSÃO ESPECIAL - 03_ yagas

s IT U A ç Ã o
A N T E R LO R
ClasseCategoria
Referência
Categoria

NOME

01. GUTE~lBERGUE DOS SANTOS

:·

SOBREIRA MACHADO
02. RAIMUNDO MATOS DA CRUZ

O V A

--

Classe Refe=ência

Agente de Segurança

Legislativa

D

NM-29

Assistente Legislativo

c

ro-r:30

B

NM-20

Assistente Legislativo

A

NM---21

Agente Ce Segurança

Legislativa
Cbs:

N

Provi_das 02 vagas pelõs 02 carididatos habiHtados.

ANEXO· II

4.

-

-

CATEGORIA FUNCIONAL DE ASSISTENTE

(NM)

LEGISL.Z..TtVO

---

ASCENSÃO F'UNCIONAL - 03 vagas

--

..

s I T UAç Ão
AN T E R I O

NOME

Categoria
01.

JOSJl BEZERRA XIHENES
Obs:

ArtÍfice de M:!câ."lica

Classe

D

N O V A

R

Referência
NM-27

Provida 01 vaga pelo único candidatO habilitado.

Categoria

Classe

Assiste.."1.te Legislativo

c

P.e!erE.::-~cia
~~28
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I.I - ABER TORA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pal"ef:eres entaminhados i\ Mesa

1.2.2 -Discursos do Expedfellte
SENADOR JORGE KALUME.::. Falecimento do
Gen. Jayme Portela.
SENADOR ALMÍR PINTO- Palestra~ do Go·
vemador Oonzaga Mota, do Estado do Ceará, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exêrcito.

SENADOR HELIO GUEIROS- Enfase dada às
manifestações hostis aà candidato presidenciável do
PD$.
SENADOR JOÃO LOBO- Homenagem dC pe- ~
sar pelo falecimento do ex-Senador Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves.

1.2.3 - Requerimento

- N9 23gjs4-, áe ãutõria do Sr. Sen&dOr JOão tõbo, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento- ·do ex-Senador Lulz Mendes Ribeiro GOnçalves.
Aprovado.

-ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei çla . Câmara

n~'

10/81, (n'

1.529/79, na casa âe-orlgem) qUe cHspõC sobre 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 origerri), que veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, joinais,
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitàr a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam ·negociados,
nrocl1.1-rirlo~- criados, film~dos. aravados, copiados imagem e som - por profissionaiS e elnpresas hrasi_leiras. Votllçio adiada por falta de quorum.

-Projeto-de Lei da ótniara n•-S3jn (n' 21:1i1s:
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissio- ·
nais, e dá outras providências. Votaçio acHada por
falta de fJuorum.
-Projeto de Lei da Câmara- ·n• 65/79 (n"'
4.257/77, na Casa de Origem), que autoriza a alienação de inióveis residenciais da Rede Ferroviãria
.Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto d_e _Lei da Câmara n' 14/84 (n'
'2.867/76, na Casa dê origem), que introduz modificações na Çgns9lídação das Leis do Trabalho, aprovada PelO DeCreto~lei n9 5.452, dC- ft'de-IDaio de 1943:
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçio
adlada por falta de quorum.
~ ~Projeto de l.Cf" da Câmara· nt 79/79 (n"'
1.511_175, n_a casa de origem), -que ãCrescenta paZ.âgrafo ao art. 5' da Lei n• 3.807, de 26 de agoSto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previd~ncia
Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto- de Lefd-o Sen-adO n' 41/82, dCi aUtoria
da Senadora l..aêlia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio de f969, que
institui a Loterill Esportiva Federal, e dá outras providências.Votaçio adiada por falta de quorum.
;,_:Projeto de Lei do Senado n"'. 13 /80; de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados do Petróleo e do álcool,
qu3ndo destinados ao consumo próprio de motoristas profissioii~ autónomos. DJscussão encerrada, fican,do a votação adiada por falta de quorum, para votação do Requerimento n' 240/84.

seja dispensado à crnpreq "Wallig Nordeste", idêntico tratamento concedido à fábrica de tecidot "Nova
América".

SE!VADUR JAISON BARRETO - Temlirio do
Seminário- Nacional sobre o· Estatuto da Microempresa, realizado em Belo Horizonte.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Radicalização nas manifestações hostis ao candidato presidenciável do PDS.
SENADOR LÕUll.iVAL BAPTISTA - Trabalhos desenvolvidos no Simpósio Nacional sobre o
Controle do Tabagismo, realizado em São Paulo.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Telex do Presidente da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais; alertando sobre a inconveni!ncià da
importação de came bovina do Mercado Comum
Europeu. ·Reivindicação do Sindicato dos Trabalhadprf;s Rurais de Senador Firmino-MG, no sentido
da criação de um posto de saúde para atCndimento
médico--hospitalar dos trabalhadores rurais.
·
SENADORA EIJNICE MICHILES- PrÓblema
da navegação fluvial na Amazónia.
l.S.~DESIGNAÇÃQ~DA ORDEM DO DIA~
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Henrique Santillo, pronoociados na sessão

de 4-10-84.
Do Sr. Virgflio Távora, pronunciado na sessão de

4-10-84.
.>-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL N• 47,

de 1984
4- MESA DIRETORA

1.4-DISCURSOS Ai'OS A ORDEM J.)O DIA

SENADOR HUMBER.TO LIJCENA- Telex encaminhado pelo 'Prefeito de Campina Grande - PB
ao Senhor Presidente da República, solicitando que

S- LlDERES E VICE-UDERES DE PARTIDOS
6 ·_COMPOSIÇÃO DAS CQMISSOES PERMANENTES
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Via Superflciéi

LUIZ CÀIUOS DE! BASTOS
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Oiretor .Jndustrial

Ano

RI,IOV MAURER

. . . . . . . . . . . . . ,. ·- t • • • •

~

•

~

••

,o

~

<I ••• ,o • • •
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CrS .6.Q<ÍO,OO.

Exéli>P,Iar :AVúlso; dr$, 50,oQ
nra~m· 2.200 exémplaiês

Oiretor Admlnislrativo

Ata da 166• Séssão,.em 8 de outubro de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. .Alfni'r Pinto e Luiz Cavalcante
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES'
Jorge Kalume - Fábio Lucena - Odacir Soares Aloysio Chaves- Gabri.el Ht:rmes- Hêlio Gueiros ..:.:.-Alexandre Costa -:-:_Joã.o_ Lobo·-;...... Almir Pinto ~
Virgílio Távora -:Ca.rlos.~l_b_erto.~.Mqªcyr D_UJI.~::::
Humberto Lucena - Mal-condes Gadelha - Aderbal
Jurema - Guilherme Palmeira~ Luiz Cavalcan~e
Lourival Baptista- Passos Pôito-- Jutahy Magalhães
-Itamar Franco- Josê Fragelli- Jaison- BarretoLenoir Vargas -Carlos Chiarem.
- -

O SR. PRESil>_ENTE (Almir Pinto)- A lista de presença arusa o comparecimentO de 25 Srs. Senadores. Ha~
vendo número r'egiÕlental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iriiciamos nossos trabalhos.
O Sr. -1 t~S<:ci'et.ârio irâ proCeder à leitura do -~xpedíen
te.

t

lido -o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
N•S 571 E 572, DE 1984

Sobre o Projeto de Lei do Senado D' 38 de 1982:,
que "acrescenta dispositivo à vigente Con110lklaçio
das Leis do Trabalho, para o fim de estabele<eu a
obrigatoriedade de flxaçio de honori:rios em favor do
advogado do trabalhador reclamante".
PARECER N• 571, DE 1984

Da Comissão de Consdtulçlo e Jusdça

honorá~ióS

à base de vinte_ pOr cento do valor do

~~:do- ~u--cfa. c_oiid~-~.~!. -co~'!fÊ.l_~~O c~s~", .e
pass3fá a- COD.Stiiulr o § 3' do art. 791 da Con~lid~o
das "t"eis -do Tfãbalho.
A medidã PropOstã; no entCndei do ãutof; Senador
NelsOD Cã:ril.Ciro, se f8z oportUna tendo em vista que a
questão do.s, ..honorª-_riQs aQ.voca~í~iOs c~Ittinua ín~efinida riO -âõlbifOda JUiliÇa. -do Trabalho", e acrescenta: __ _
-. -upor OutrO lado, na Justiçà do Trabalho é impossível pensar em termos de equilíbrio entre as partes, jã que o empregador é sempre o detentor do podefio éColiôfuiOO, enquanto ·qqe o· empregado invariavelmente, parié ma:iS fraca."

-e,

O proble~:Ua em foco, por suii"im.portâriciá Ccomplexidade, l~ ensejado a minífestaÇão de ilustres Mestres do
DireítO-do Trabalho, valendo destacar,- dentre elas, as de
Mozart Vitor Russomano e Antônio Lamarca;
.•. ..Não hâ por que fuginnos, no processo trabalhista, às linhas mestres da nossa fonnação jurídica,
Develnos tornar .obrigatória a presença do proeurador legalmente constituído, em todas as ações_ de
competência da Justiça do Trabalho, quer para o
empregador, quer para o 'Crn.pregado. (M. Vítor
Russomano -o Comentários à -Cons. das Leis do
Trabalho, 4• Edição, vol. IV, pág. 1200)."
,., ..A noss~ experiÇncia como Juiz nos tem demonstrado _à· absoluta im:ficácia da regra contida no_ art.
791, da Cons_olida.ção. Suas conseqaêpcias têm siçlo
catastróficas. Não raro, o pedido ~ inepto, os erros
grosseiroS, a. forril.Uiação péssima. (Antônio Lamarca - Ação do tn!_balho, pág. 18)."

Relator: Senador Odaclr Soares

O projeto ein _exame estelece normas concernentes _a
obrigatoriedade de fixação de honorários de advogado
do trabalhador reclamante, no processo trabalhista, dispondo qut;::
"Tenninand-o em acordo ou sendo a reclamatória julgada procedente, ao advogado do trabalhador reclamante, quando houver, serão arbitrados

O p-roblema, evidentemente, reclama uma Solução. );:
precisO, no entanto;que a fórmula encontrada não venha resultar em detrirriento de uma ou de ambas as partes___mais diretamente envolvida!>: Empregado e empregador.
Adotar-se, no momento, a sistemática do Código de
Processo Civil, nos parece a menos comprometedora das
soluções aventadas.

Assim,- e por se tratar ae mat&ia processual, somos
pela aprovação do projeto, por considerA-lo constitucioóal e, também quaili:o ao mérito, nOs tennos da Se"guintt;::

EMENDA N• 1-CCJ
Substitutivo

Acrescenta dispositivo à Consolldaçio das Leis do
Trabalho, para e~~tabelec:er a obrla;atoriedade de fia
xacio de honoúrlos, nu reclamações trabalhistas,
quando houve_r_ assistência de advogado~ constituldos:.
Art. 1' O art.-832,- da Consolidação das Leis do Trabalho, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3':

§ 39 Havendo assistência de advogados constituídos, a decisão condenará o Yencldo a pagar ao
vencedor os honorários advocatícios, fixados entre o
mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Art. 2' Esta lei entre cm vigor na data de sua publicação .
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
-Sala da Comissão, 14 de setembro de 1983. ~ Murilo
Badlll'Ó, Presidente- Odaclr Soares, Relator- Jo~ Ig!"do- GuUherme Palmeira- Hélio Guelros ~José
'FragelJI - Helvfdio Nunes - Aderbal Jurema.
PARECER N• 572, DE 1984
(Da Coml.uio de LeaJslaçio Soc:lal)

Relator: Senador Hélio Gaelros
Pretende o ilustre Senador Nelson Qu-neiro acreScentar ao art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho um
novo parágrafo de modo que, nas reclamações trabalhistas julgadas procedentes, sejam arbitrados honorários na
base de 20% do valC?:f da causa, quando o trabalhador reclamante hoUver sido assistido por advogados.
Lembra o autor, na Justijficativa do projeto, que a
questão da condenação em honorários advocatfcios continua indefinida na Justiça do Trabalho, em face da desigualdade CcOnôriiic<i das partes litigantes.
De fato, enquanto que o empregador pode ter a seu
serviço experimentados .advogados, e é raro aquele que
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PARECERES NOS 574 E 575, DE 1984

comparece a Jufzo sem a assistência de um profissional,

os empregados, na maioria das vezes, em dificil situaçãC?
econômica, enfrentam toda a sorte de obstáculos para
demonstrar os seus direitos e, quiçá, obter o_ ganho
causa.

d~

Russomano, em comentário ·ao problema, pf~nizã 3.
presença obrigatória do procurador em todaS as-ações de
competência da Justiça do Trabalho, criticando a inefi·
cácia da sistemática do aitigo 791 da CLT, qtiepertnite a
reclamação pessoal do emprego-, sem q_u~lquer assistênciajllrídíca. Nesse sentídO; adverte, cdlil a !aia_ grande experiência de juiz~ que as conseqaências sãO CatB.strÓficas.
..Não raro", conclui,_, "o pedido é inepto, os erros sãc:t
grosseiros, formulação ê p-éssima''. - -A douta Comissão de ConstituiÇãO e JtiStiÇã;-embora
concordando com a tese espelhada no projeto, ofereceulhe substitutivo que, em resumo, traz para o âmbito da
Justiça do Trabalho a regra tradicional da condeniç-ão
da parte vencida nos honorárioS adVOciülCíO-s dO. vencedor.
Ora, aqui houve uma t0t3Uransfiguraçã0 do projeto.
O que o eminente Senador Nelson Carneiro propôs foi a
condenação do reclamado nos honorários de advogado
do trabalhador reclamante quando a reclamatória for julgada procedente. A proposta do substitutivo, se vencedora, inibirá, totalmente, o trabalhador de escassos recursos de pleitear na Justiça a reparação de_ ~eus direitOs,
ante o justo receio de, n.ão se Saindo -vencedor, ter de pagar à parte contrária honorários advo~aticioS.
Assim, somos contrários à adoção i:la emenda substitutiva que, além do mais, nos parece abrigar a hipótese
da alínea: b do artigo 253 do Regimento Interno.
Quanto ao projeto, .somõs pela sua aprovação, tal
como foi apresentado.
Sala das ComisSões, 30 de agosto de 1984._- Jutahy
Magalhães, Presidente --Hélio Guelros, Relator Gabriel Hermes - Jorge Kalume - Almir Pinto.

a

PARECER N• 573, DE 1984

Da Comlssílo de Transportes, ComunicaçõeS e
Obras PuôllcftS, sobre o Projeto de Lei da Cimara nll
103, de 1984 (nll 281-B, de 1979, na Casa de origem),
que ..dá a denÕmlna~:io de '"Monso Pena" ao aeroporto de São Joft dos Pfllhais, Esbldo do Paradu.
Relator: Senador Alfonso Camilrgo
O Projeto de Lei, sob exame desta Douta Comissão,
pr_ovenientc da Câmara doS Deputados e de autoria do
ilustre DePutado I talo Conti, vis8. dar, ..a deriOmfnaÇão
d~, ..Afonso Pena" ao aeroporto de São José dos Pinhais,
Estado do Paraná".
__
Afirma o autor da proposição que;:, ..a justa homena~
gem que se busca prestar àquele ilustre brasileiro e ,.ornem púbico seju~tific~ po~q!-1~· além de o homenage:~do
Vfer sido P!esidente d~ República, al~mente festejado por
suas virtudes cíviCaS e grande ainOr à Pátri~, nos idos de
I 907, visitaõdo o Paraná, dCu início à coloiüzação dOEstado, em razão do que, também~ sua ho_menagem, foi
ali fundada a Colónia Afonso Pena, Município de São
José dos Pinhais, onde está situada o referido aeroporto".
Além do mais a denominayãQ, ~~A~opQ!!._oAfonso Pena" já consta na publicação Aeronautical Informal
Publication" que serve de guia para as operaçõ'es de aeronaves e atividades aeroportuárias em âmbito internacional.
De fato, a homenagem q-ue -se Pretende: Prestar a Afonso Pena, esse Presidente que tantos benefícios trouxe à
nação brasileira e ao Estado do Paraná, particularmente
ao iniciai a colonização do Estado, é mai~ do que justa.
Diante do exposto cabe-nos, portanto, dar o nosso parecer favorável ao Projeto de Lei n~' 103, de 1984._
Sala das Coniissões, 4 de outubro de 1984. -Benedito
FerreJra, Presidente - Affonso Camargo, Relator Marcelo Miranda- Aderbal Jurema.
·

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1984,
que "estabelece a obrlgittoriedade do uso de emble-mas indicativos das repartições pública5 a que per·
tençaiõ- nos veíCulos automoiores dos Serrlços PúbliCos Fçderais, Estaduais e MUiiiclptfs'i.
PARECER N• 574, DE 1984
(Da Comfssio de Serviço Puõllco avll.)
Relator: Senador Alfredo t;arnpo.!j,
De iniciativa do iluStre Deputado Alcides Franciscato,
vem ~-exame desta" Comissão projetO de ld, estabelecen~
cfo a obrigatoriedade do uso de ern-biemas, indicativos
das repartições públicas a qué pertençam, nos veículos
automotores dos Serviços Públicos Federal, Estaduais e
Municipais.
Justificando a iníciãtiva, diz o seu Autor que a medida
é necessária, vem qu~ •'instituído ó- processo de raCionalização dos derivados de petróleo, nada mais justo que os
veicuíos oficiais~ tanlO da UniãÕ corito dõs Estados e_
Municípios, circulem ãpenas a serviço de suas repartições peJas estradas do Pais, em viagens justificadas, e
nos cen~os urbanos em movimentação exclusiva dos
funcionários autorizados.
Para que esses veiculas possam ser facilmente identificados, inclusive motocicletas, deverão t9dos portar um
emblema esta~pa~o em lugar visível, com a_ designação
da repartição a que pertenÇam. Ocorre que a pretensão esbarra na autonomia estadual
e municipal, inserta no Capitulo Ill iia Carta Magna,
para gestão, em sua esfera de competência administrati·
va, da matéria em exame.
No que se refere à competência administrativa da
União, o assunto, parece-nos superado, já que tratado
pelo Decreto nll 79.399, de 19'77~ publicado no ri.O.,
Seção I, Parte I, de 17 de março de I 977 classificando esses veículos, detenninando-lhes os tipos de placas, faixas
e siglas a usar, conforme os grupos que ·estabelece, e indicando, ainda, as autoridades que os podem utilizar.
Considerando, ainda, que, anteriormente, a matéria
estava disciplinada pelo art. 105, parágrafo úilico -elo Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado
pelo Decreto nll 62.127, de I968, somos, pelo exposto, no
âmbito desta Comissão, pela rejeição do projeto sob exa~
me.
Sala das Comissões, 30 de maio de I 984. - Faibio Lu~
ocena, Presidente - Alfredo Campos, Relator - Martins
Filho - Oaudio~or Roriz - Galvio Modesto - Joio

Lobo.
PARECER N• 575, DE 1984
(Da Comissão de Transporte,
COmUnicações e Obras Públicas)
Relator: Senador Marcelo Miranda
De iriiciatíva do ilustre Deputado Alcides Franciscato,
veiii ã eX:ãme destã ComiSsão projétó de lei diSpondo
sobre_ a obrigatoriedade, nos veículos m·otorizados da
União, d9s Estados e dos Municípios, o uso de emblemas indicativos das repartições públicas a que pertençam, inclusive Ministérios, Secretarias Estaduais, Câmaras Municipais, Sociedade de Economia Mista e Autarquias. _
-_
_J_ustifi_cando_ a proposição, o Seu ilustre autor alega a
conveniência de- serem esses veícÚlos identificados com
facilidade, o que evitará seu uso indevido e, conseqUentemente, propiciará economia de cornbustiv.el.
A proposição, compo-nd-o-se de 3 (três) artigos, estabe~
Ieee em seu art. 19 qu~. "todos os automóveis oficiais, C
outros veículos motorizados, lotados em repartições
públicas fedi::rais, estaduais e municipãis, incluSive Mi~
nistêrios, Secretarias Estaduais, SociedadeS de Economia
Mista, Autarquias e Câmaras Municipais, portarão
emblemas bem visíveis que os identifiquem a todo inStante".
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Quanto ao mérito, no que respeita à União, o assunto
está superado, de vez que o Decreto nll 79.399,-de-16 de
março de I 977, já classificou tais veículos, determinando
os tipos de placas, faixas e siglas a serem-usadOs conforme os grupos que estabeleceu, indicando, aíD.dá,-aS auto- ridades que podem usar os veículos de cada grupo.
Assinala-se, ademais, que a matéria já CstaVidiscfplinada pelo art. 105 e seu parágrafo único do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decreto n~' 62:127, de 16 de janeiro de 1968.
Ante o expoSto e trataíúio-se de -matéria já fegulada,
somos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 4 de outubro de I984:-Benedito
Ferreira, Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Affonso Camargo - Aderbal Jurema.
PARECERES N•S 576 E 577, DE 1984
Sob.-e o Projeto de Lei da Câmara oll 252, de 1983
(n9 l.424-B, de 1915, na origem), que "dispõe sobre o
tráfego de ve(culos de propriedade de 6rgios da administraçilo pública, direta ou indlreta, e dá outras providências".
PARECER N• 576, DE 1984.
(Da Comissão de Serviço Pu1Jllco ChU.)
Relator: Senador Passos Pôrto
De iniciativa do ilustre Deputado Pacheco Chaves
vem a exame desta Comissão projeto de lei, dispondo
sobre o tráfego de veículos de propriedade de órgãos da
administrãção pública, direta ou indireta, e dando outras
providências.
JustificandQ a proposição o seu ilustre Autor esclarece
que, «este Projeto de Lei não tem outra finalidade senão
coibir o apontado uso irregular de um bem de propriedade da administração pública, por pessoas não autorizadas e para atender a necessidades estranhas ao serviço.
Para tanto, cremos imperioso fixar-se rigorosas penalidades para os responsâveis pelo abUso, chegando, no
caso de funcionário público, à demissão do cargo ou des..
tituição da função".
Estabelece, assim, que os vefcu.Jos de propriedade de
Órgãos dã administração pública, direta ou indireta, so~
mente poderão trafegar em vias públicas com placas de
identificação, classificadas como oficiais; de fundo bran~
co e dístiCos Pretos, regularmente selados pela autoridade de trânsito competente, prevendo, ainda, penalidades
para os que transgredirem a nonna. _
A iniciativa exclui, da proibição_ contida no projeto, o"ç
Veículos militares e os pertencentes ao Departamento Federal de Segurança Pública, quando em serviço,
~ forçoso observar que a matéria se encontra regulamentada em farta legislação em vigor, destacando-se a
Lei nll 1.081, de 1950, que, em seu art. 411, proíbe rigoro~
~entCo p uso de automóveis oficiais fora do serviço; de~
terminando, ainda, que o Serviço de Trânsito do Departamento Federal_de Segurança Pública comunique aos
órgãos competentes o número da licença dos veículos encontrados junto a casas ?e diversõ_es, mercados, e feiras
púbiicã.s ou estabelecimentos comerciais, em excursões
ou passeios aos domingos e feriados, ou, ainda, após o
encerramento· do expediente das repartições pó.blicas,
sem ordem de serviço especial, e que conduzam pessoas
estranhas, embora acompanhadas de servidor do Estado.
A-seguir, os parágrafos 111 e 211 do art. 411 do_ _Decreto"'
50~~I. de 1961, reSulameQtador daquela lei, estabelecem que 'ilão será permitido o uso de carros de serviço
aos ç!_o_[J?.ingos ~ feriados, e que a autoridade superior poderá, excepcionalmente, mediante prévia autorização ou
-justificação posterior, por absoluta necessidade de serviço permitir o uso de carros de serviço, fora dos limites
, fixados, cabendo-lhes a responsabilidade pelos excessos
verificados.
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Destaque-se que o emplacamento de af8uns carros dos
órgãos de segurança, com chapas particulares, tem

am-

paro legal, mormente, tendo em vista as peculiaridades
do seu serviço. Este fipo de licenciamento é uti~izado,
ainda, em veículos das Empresâs Públicas, Fundações e

Sociedades de Economia Mista

(Resolu~o

do CoJ:Iselho Nacioõal de Trânsito):

__

nt 487 j75,
_ ___ _

Os veiculas dos Minist~rios Civis e Autarqtiías; -em
operação nestas repartições, têm suas normas de identificação estabelecidas pelo Decreto n'~62.127, de 1968; e os
destinados à representação das aludidas repartições -

Resolução nt 513, de 1977, do Conselho Nacional de
Trârisito - São· idCntíficadOs-por mOdelos de -plaCBs- dC
bronze oxidado.
O projeto dispõe, outrossim, sobre matffi~ iriCrCntC ao
funcionamentO de órgãoS da administração-- fcdefal, de
competência prlvativã áo Pii:sideltte 03 RCpública, inserta no art. 81, item V, da Lei Maior, além de se referir a
servidor públicO da União, cujo regime jurfdico é de iniciatíVã excluSiva-do_ Chefe do Poder ExecUtivo, conforme
o incisO V, do art. 51 da Carta.
Além do mais, não há cOmo efetuar, a Polícia de Trânsito; a apreensão de veículos oficiais com plicas de idcmtificaçãq,, ..irregular", como pretende a proposição, já
que a chapa particular, chamad.,., "fria't", 6 fOrnecida pela
autoridade de trânsito nos casos Permitidos e devidamente justificados pela autoridade solicitail.te:Por conseguinte, pelo exposto e por tratar a proposição de matêria já disciplinada em lei, somos, no âmbito
desta eom_issllo-, pela sua rejeição.
Sala das Comissões-; 30 de maio de 1984. Fábio Lucena, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Claudfonor
Roriz- Martins Filho- G•Jvio Modesto- Joio Lobo
_:. Alfredo Campos.
PARECER No 577, DE 1984
(Da Comlssio de Transportes,
Comwdcações e Obra PúbU.,..)
Relator: Senador Marcelo Miranda
De- iniciativa do ilustre Deputado Pacheco Cha\JeS,
vem a exame desta Comissão projeto-de ·Jeí âiij)Onhc;i
sobre o tráfego de veículos de propriedade de ó~gãos da
administração pública, direta ou indireta e dá outras
providências.
Justificando a proposição, o seu ilustre autor esclarece
que.. "Este Projeto -~e Lei não tem outra finalidade senão
coibir o apontado uso irregular de um bem de proprieda~
de de administração pública, por pessoas não autorizitdas c para atender as necessidades estranhas ao serviço.
Para tanto, cremos imperioso fuâr-se rigorosas pCnalidades para os responsáveis pelo abuso, chegando, no
caso de funciom\r:io público, à demissão do cargo ou destituição da função.Por razões óbvias, ficam cic:lufdas do âmbito de
atuação da lei os veículos militares e aqueles destinados à
execução de diligências policiais, a cargo do Departamento Federai de Segurança Pública. No mais, nenhuma
cxceção.
Parece-nos que as sugestões apresentadas através desta proposição devem bastar para incutir nos usuários de
vcfculos oficiais o esper:ido reSpeito pCia coisâ pública.
Só lamentamos que, para tanto, ainda sejam necessários
Leis específicas, como esta".
Assim, a proposição, vazada em 4 (quatro) artigos, estabelece, em seu art. I•, que os veículos de propriedade
de órgãos da administração pública, dircta ou indireta,
somente poderão trafegar em vias p6blicas com placas
de identificação classificadas como oficiais, de fundo
branco e dísticos pretos, regularnlente-seladas pela-ãuto~
ridade de trânsito cOmpetente.
Nos artigoS restaritcs prevê penalidades e- exclui, da
proibição Vel'cidos -militares c os pertencentes ao Departamento Federal de Segurança Pública, quando destinados exclusivamente à atividade policial.

Por outro lado, ressalta-se que, cQtn r'espeito à administração indireta, seus veículos não são oficiais e sim,
carros part;icularcs,_ pertencentes a ent.idades. dota_das de
personalidade jurídiCa própria, de direito privadO, não
podendo confundir-se com a da União. Daí por que não
devem ser t?S ~eu~ vc:íçulos inclufdos mi relação a, ventada
pelo projeto.
-Diffcil, ainda mais, serâ a apreensão de veículos com
placas de identifica-ção irregular, chamada "chapa fria",
pois são fornecidas pela autoridade do trânsito nos _casos
permitidos Cjustificados pCiã autOridadC-qüe a solicita.

Cdtn ViSta no éicima Cxposto C tWbéni q-ue "Sobre o
pretendidO já existe farta legislação em vigor,_somos pela
rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1984.- Benedito
Ferreira, Presidente- Marcelo Mlra:nda, Relator- Af~
fonso Canmrgo - Aderbal Jurema.
PARECERES Nos 578, 579 E 580, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1983
(n"' 4.810-8, de 1981, na Cimara dos Deputados) que
"dispõe sobre a dlvulgaçio, pelo Poder Executivo, do
elenco de bancos de dados existentes no País".
PARECER N• 578, DE 1984

(na Comlssilo de Educaçio e Cu!IUra)
Relator: Senador Otávio Cardoso
O projeto cte lei em estudo, ae autoria da ilustre Deputada Cristina Tavares, tem como objetivo determinar ao
Poder Executivo a divulgação dos bancos de dados exís~
tentes no País.
._Em sua justificação a: autora do projeto diz qu~:
A informação é poder. O Governo precisa democratizar e universalizar a informação para que poucos não a detenham e, conseqUentemente, não seja o
poder enfeixado nas mãos de uma pequena minoria
tecnocrata.
O Decreto nv 84.067, de 1979, cria a Secretaria
Especial de Informática, como órgão_ complementar
_do ConSelho de Segurança Nacional e com a finalidade de assessorar na formulação da Polftica Nacio_oal de Informática e coordenar sua eXecução_
No rol de atividades da referida Secretaria consta
a de daborar normas e padrões para a estrutura de
órgãos de processamento de dados a serem criados
pelo Govérno Federal. Ainda lhe cabe a função de
promover a implantação de cadastro de bancos de
dados operados por órgãos da administração pública federal, direta e indireta, e fundações supcrvisio~
nadas.
Ora, executadas as tarefas que lhe foram imputad_as, nada mais lógico que sejam oferecidas à comunidade a relação desses bancos de dados, com a sua
rfspectiva atuação, para que todo indivíduo tenha
conhecimento de onde são processados os informes
do interesse próprio e da colctividade em geral.
Asslin, pretende a autora do projeto, que tai divulgação seja feita anualmente, no DJário Oflclal da União,
definindo ainda o que significa a ·eXpressãq, "c~enco de
banco de dados", ou se}a, o univerSo abrangido pelo
bancO de dados e o tipo de informação nele contido. De·
fine ainda, no§ 2•, que se entinde como banco de dados
o ãrmi:tzenamento e recuperação da informação proces-sad~ atravês de computador.
C0hc~!damos__ç9m a autora do projeto, achando que
todo o coJ_Ihecimento humano, armazenado em banco de
dados, deve ser colocado à disposição de nossa popu•
lação, com a fmalidade de aperfeiçoar a educação e a
cultura nacional, cabendo ao Congresso provocar o de·
bate em torno do assunto.
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Isto posto, sonlos favoráveis ao presente projeto de lei
por achá-lo justo e oportuno,
Sala das Comissões, IS de setembro de 1983. -Joio
CalniOn, President~ ~ OUvio Cardoso, Relator- AderIW Jurema - Passos Pôrto - Eunice Mlchlles.
PARECER No 579, DE 1984
(Da Comlssio de Segurança Nocional)
Relator: Senador Passos Pôrto
Pretende- o Projeto de -IC:i que vem ao exame deSte ór~
gão técnico, a divulgaçã.o anual, pelo Poder Executivo,
no Diário Oficial da União, do elenco de bancos de dados existentes no País,
A PllbliC:ição_indicará o universo abrangido pelo banco de dados, bem como O tipo de informações nele conti·

do,
E, por banco de dados, o projeto reconhece o armazenamento e a recuperação d~ infonnação processados pOr
intermédio de computador,
A proposição é de autoria da Deputada Cristina Tavares, que deseja,,, ..democratizar e universalizar a informação", para que não venha ela a ser detidi "por pequena minoria tecnocrata".
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado
nas COmissões e em Plenário_. E, nesta Casa, a douta Comissão de Educação e Cultura reconheceu-o como útil c
necessário.
- B evidente a utilidade da proposiç!\o. A autora tem razão quando afirma que... "informação é poder". Hoje,
como ontem, o conhecimento dos fatos -seja de ordem
económica, política, jurfdica, administrativa ou militar
- proporciona segurança.
O progresso científico, a expansão tecnológica, o
avanço do homem do ecúmeno se deve, essencialmente,
à informação, au coD.hecimento de situações. A falta de
informação, ou a informação errada ou deturpada, causa perplexidade de toda ordem. Daí o lugar a ela destina·
do desde a mais remota antiguidade.
' N~s_dias' atuais; a iÕfofmáiica- é essencial à vida humana, Dela dependem os homens, em si, e as nações.
A eXp!lnsão dos sistemas de computação permitiu a
formação de pequenos grupos de técnicos, os quais detêm informações de todo g8nero. E a autora da proposição pretende evitar que essa minoria detenha o enorme
poder que as informações processadas por bancos de dados pode oroporcionar.
verdade que as informações consideradas essenciais
à segurança nacional precisam ser mantidas em sigilo.
Entretanto, não é a elas que a proposição em estudo se
dirige.
Somos, portanto, pela. aprovação do presente projeto
de lei.
Sala t:las Comissões, 11 de abril de 1984.- Almir Ffn..
to, Presidente em exercício.- Passos Pôrto, Relator.Mauro Bol'JI., - Altelir Leal.

e

PARECER N' 580, DE 1984
(Da Comissio de Transportes,
Comunicações e Obru Públi<U)

Relator: Senador Aderbal Jurema
De i.I;l.Íciativa da ilustre Deputada Cristina Tavares;
vem a exame desta Comissão, projeto de lei qu~...dispõe
sobre a- divulgação, pelo Poder ExecUtivo, do elencO de
bancos existentes no País.
Justificando a proposição seu ilustre autor esclarece
qu~ ..a informação é poder, O GOverno precisa democratizar e universalizar a informação para que poucos nilo-a
detenham e, conseqaetemente, não seja o pOder Cnfeixado nas mãos de uma pequena minoria tecnocrata.
O Decreto n' 84.067, de 1979, criou a Secretãria Espe-cial de InformâtiCã, cOmo órgão complementar do Coii~
selho de Segurança Nacional e com a finalidade de asses-
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sarar na formulação da Política Nacional de Informática
e coordenar sua execuÇão.
No rol de atividadc::s da referida Secretaria consta a de
elaborar normas e padrões para a estrutura de órgãos de
processamento de dados a serem criados pelo Governo

Federal. Ainda lhe cabe a função de promover a implantação de cadastro de bancos de dados operados por órgãos da administraÇão pública federal, direta e "indireta,

e fundações._ supervisiOnadas.
Ora, executadas as tar_efis que lllt forain imPutadas,
nada mais lógico que sejam oferecidas à comunidade a

relação desses bancos de dados, com sua respectiva
atuação, para que todo indivíduo tenha.-oonhecimento de
oride são processados a·s informeS do interesse próprio e
da coletividade em geral.
A este Congresso cabe provocar o dcibite em torno- do
assunto. A liberdade do cidadão e o sacrillcio da democracia serão preços a pagar, caso o acesso à informação
seja privilégio de poucos".
O projeto, em seu art. 1'1, declara Que o Podei--Executivo, através de seu órgão competente, promoverá anualmente a divulgação, no Dlirio Oficial da Uniã"ó, do elenco de bancos de dados existentes no País, indicando o
seu universo e o tipo de infoim3Ção nele contido.
Destaque-se que a expresSão. "banco de dados" signifi-:.
ca o armazenamento e recuperação da informação-processada através de computador.
Considerando-se a oportunidade da matéria e a importância da recuperação de dados informátiCos de toda
a natureza no auxilio ao pesquisador na sodedade moderna, nada vemos que possa obstaculizar a sua normal
tramitação, razão por que, somos no âmbito desta Comissão, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1984. -Bei:tedito
Ferreira, Presidente. - Aderbal Jurema, Relator. - Affooso Camargo -- Marcelo Miranda.
PARECERES. N•s 581 E ~z. DE 1984
Sobre o Projeto de _Decreto Legislativo n' 39, de
1983 {n~' 34-B/83, na Câmara dos Deputados), que
'~aprova o texto do Acordo relativo à construção de
uma ponte internacional sobre o rio Tacutu, entre o '
Governo da República Federativa do Brasil e o GoVerno da República Cooperativista d~ Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982".
PARECER N• 581, DE 1984
(Da Comissão de Relações Exteriores)
Relator: Senador Marco Maciel
Com a Mensagem n'il 143, de 25 de abril de i983, o Se-nhor Presidente da República encaminha ao Congresso
Nacional, para os fins previstos riõ artigo 44, inciso I, da
Constituição, o texto do Acordo relativo à constr_ução de
uma ponte internacional sobre o rio Tacutu, entre o_Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Cooperativista da Guia-na, celebrado em
Georgetown·, a 29 de janeiro de 1982.
Na Câmara dos Deputados, foi a matéria aproVada
após haver recebido parecer favorável das Comissões de
Relações Exteriores, Constituição e _Justiça e Transpor.;:
tes.
A parte preambular do texto evoca a conveniência de
desenvolver as vias de comuniçações entre os dois países
com a finalidade de facilitar o intercâmbio comercial e
desta forma favorecer as populações fron.teiriças~
Trata o artigo primeiro df? definir as localidades, tanto
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em território brasileiro (Bonfim) quanto em território"-guianense (Lethem), que serão unidos pela ponte a ser
edificada sobre o rio Tacutu.
Assume o Brasil integral responsabilidade quanto aos
ônus e encargos decorrentes da obra (art. II. 1),
comprometendo-se o pafs vizinho apenas a conceber, livre de encargos, os terrenos e áreas que se façam necessárias pai'a a edificação e respectivaS inStalações comple~
ment~es (art. II 2).
Para fins de exercício de direitos de soberania,
a pont~. "dividida em duas partes por seu
eixo itansversal de simetria", cabendo a cada país a metade limítrofe ao seu territórío_.
-No curso doS traOalhos devirá o GOverno da Guiana
adotar as medidas internas necessárias a fim de:
~facilitar aos encarregados de estudos e obras o livre
acesso ao seu terrít6rio;
-permitir a entrada dos equipamentos materiaís, veículos, embarcações e víveres indispensáveis ao bom andamento da obra isentos de qualquer gravame fiscal;
- possibilitar a pesquisa e obtenção de material de
construção.
As previsões legais tuteladas do desenvol~imento dos
trabalhos de edificação e de- utilização, coriservação e se~
gurança da ponte serão ajustados posteriormente mediante atoS complementares.
A medida ora objeto de apreciação certamente inti:nsi.:.fiCará os laços de amizade e cooperação entre os dois povos. Conquanto o Brasil assuma sozinho as despesas de~
correntes da implementação do Acordo, entendemos que
grandes beneficias de ordem política e comercial advirão
para o·país num futuro próximO. O presente ato iriternaciOnal está a demonstrar a ine-quívoca determinação brasileira de intensificar a ajUda
aos relativamente menos desenvolvidos, na medida em
que exime a outra parte contratante de qualquer responsabilidade económica. Saliente~se, outrossim, que os nacionais da vizinha nação certamente se sentirão estimulados em promover e ampliar os vínculos mercantis com o
mC:rcado interno, gerando desta forma um novo fluxo
negocial capaz de estimular certos setores da nossa ec.onomia,
Ante o exposto e por considerarmos louvável a inicíativa, opinamos pela sua aprovação na forma do Proj_eto
de Decreto Legislativo oriundo da outra Casa do Congresso Nacional.
·
Sala das Comissões, 21 de março de 1984. -LuizVfana, Presidente.- Marco Maciel, Relator.- Martins Filho - Nelson Carneiro - Lourival Baptista - Octávio
Cardoso - Pedro Simon - Severo Gomes - GÍlstão
Müller.
conside~r-se-á

PARECER N• 582, DE 1984
(Da Comfssio de Transportes,
Comunicações e Obras PliJUcas)Relator: Senador_ Marcelo Miranda
Por _coosi_derarem ela copvçn_ie,ncia mútuA O. çl_esenvolvimento das vias de üitercomu_nicação ·de seu.s_ países, os
governos brasileiro e guianense firmaram o acordo cujo
texto vem ao exame deste órgão têcriiCo----:-n objetivo .do
ato interna-cional foi ãtender às necessidades do tráfego e
do intercâmbio comercial e~tre as regiões vizinhas -de
ambos os países. E, por isso, as partes contratanteS deéi~
diram construír uma ponte internacional sobre o rio Tacutu, Unindo Borifim, no BraSil, e Lethem, na Guiana, na
forma do art. I.
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O Bfclsíf (art. II) Construid a ponte, por sua conta e
sem encargos para o Governo da República da Guiana,
o_ qual se compromete a facilitar, livre de encargos, o terreno sobre o qual assentará a ponte em seu territ6iio.
Pelo art.III, as partes consideram a p·onte dividida em
duas partes por seu eix~ transversal de simetria, que serã
_ o Umite d~jurisdição pãra cada país. O ârt. IV estabeleCe
a obrigação da Guiana, relativamente à facilitação do
acesso ao seu território aos enCarregados dos estudos e
trabalhos de construção, bem como a embarcações, veículos, víveres, equipamentos e qualquer outro material
considerado essencial. Também o Governo guianense
(art. V) concederá as facilidades à pesquisa e obtenção de
material de construção, na área de Lethem e arredores.
O art. VI tiata da troca de notas diPlomáticas referenteS à conclusão de ajustes complementares operativos. E,
finalmente, o art. VII determina providências relativas à
aproVação do acordo. _

0- ato iõternacional foi aprovado pelas Comissões e
pelo Plenário da outra Casa do Congresso. E a Comissão
de Relações Exteriores do Senado opinou pela sua apro~
vação.
Do ponto de vista deste Orgão Técnico, o texto e~ es~
tudo atende plenamente aos objetivos brasileiros, de implantação de ampla rede de comunicações rasgando a
floresta amazónica.
A ponto entre Bonfim e Lethem beneficíarâ, especialmente, as populações que vivem naquClas afastadas paragens. facilitando-lhes não apenas o intercâmbio, mas,
ainda, os socorros necessários quanto aos aspectos sanitário e comercial.

Opinamos~ portanto, pela aprovação do presente Pro.
jeto_ de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões; 4 de outubro de 1984. - Benedito
Ferreira, Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Affonso Camargo- Aderbal Jurema.

PARECERES
N.Os 5&3 e 584, de 1984
PARECER N-0 583, DE 1984
da Comissão de Finanças; ~obre o Oficio ''S" :n.0 10, ~ 1984- (;n.0 289184, na
origem), do Senh'!r Governador do Es-

tado de Mato Grosso, solicitando antorização para -contratar operação de ~
préstimo extemo, no valor de .......•
US$ 80,000,000.00 .(oitenta mllhões de
dólares norte-americanos) destinatro ao
Programa Rodoviário daquele Estado_
Relator: Senador Roberto CamJioo
o Senhor Governador do Estado de Mato
Gro.s.so sol!cita ao Senalio Federal, com o
presente oficio, ne<r tetm:o,s· do art. '!:!, item
IV, da Constituição, a competente autorização para que aquele Estado _possa oontrá.tar uma operação de ·empréstimo extemo,
no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta m!•.
!hões de dólares norte-american<;>s) ou o
equiv3.Iente em outras moedas, de prlncl~
pal, destinada ao Progr,.ma R<>doviárlo da-.
quele Estado.
2. Trata"sede·operação, segundo o Chefe do Executivo Estadual, ré!erente a o\:iXlja
do mais alto significado para o Estado_ J!:
o segplnte o Plano de, Apllcaçií<:J:
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PLANO DE

APLIC~Ç_AO

...

:Réil;wi;. .

Item
P_a.'\'_1.mentãç~

01
02
03
04
05
00
07

á

mi-'\iro.

~;:wit

Mlnelrlnho-Itlqulra.
Jangada-'Posto Gil
En t. 0 _B!R.-163_ - Colider- A. Floresta
Implantação Olda.de Aplacáz-Colonlza
)inpl. A. Floresta-Garimpo· Cabeça
lP a v. Slstema Viário Urbano e Suburbano da
Grande CUiabá
B. Garças/N. xavantlna/Canarana.

08

as

,-.-~<P--Io:1iõ6:-oOO

_.._:_,_~

i}.ooi>.ooo

MT-370

:BR.-364
:MT-2-14

13.000.000
2&.000.000

--s.ooo.ooo

1!.000.000
15.000.000
35.000.000

BR-158

~i:--.:-~~-i:~~_,:::__:_

En:!. atendimento à.s normas da· Co-missão de Finanças,· foràm anexados M
pleito, os seguintes elementos fundamentais para a análise do endividamento estadual:
a) resumo do dispêndio anual com o serviço da divida intralimlte (principal +juros
+encargos), Inclusive as garantias, no período de 5 · anos incluido o exercíCio em
que for feito o pedido;
b) resumo do dispêndio anual com o serviço da. cU.vJda extralimlte- (prtnclPal + juros
+ encargos). inclusive
garantias, nó pe~
ríodo de 5 ano.s, !nl)luido o exercício em que.
for feito o pedido;
··- - ...
c) resum<> _do desembol.so anual com o
serviço da divida. externa em dólar ou outra.
qualquer m90da, Compreendendo o principal +juros+ encargos, - IÍÕ período de 5
anos, !nclu!do o exercíeio em que for feito
o pedido;
d) posição atual do endividamento lnterno na forma do que estabelece a Resolução n.0 62, de 1975, do ~nado Federal
(art. 2.0 , itens I, II, III);
e) Informação sobre a f!na.lidade do empréstimo pleiteado (integralização de capi_ta!, financiamento especifico ae obra, serviço ou progl."allla)_; _
_
2.

:;. ~,f~;;:US$ ~-~:-'t;;""

,--:YI;;

4. Assim, possui o Estado de Mato GrossoJ · capacidáde para aa:nortlzar toda a d!vi-.. da ·~túndada !nterria (Intra+ extralimlte),
a divida externa existente e, ainda, a parcela_ da operal("ao em exame, no montante
global de US$ 115,0 milhões.
·
·s. A ~tar!a de Planejamento da
Presidência da República --SEPLAN, ao
analisar a proposta, reconheceu a priorl·dade d:o -Program.., à.ss1m como a eapacidade de pagamento do Estado, até o limite
de US$ 80,000,000.00 (Oitenta milhões de dólares) ressaltan,do que o llmJte .do empréstimo _deverá obedecef , ao seguinte crono- -grs,:tna:

- Anos

__::_]:~~;-___·-=-:.,_;L·~~~~

d) Conclusões: com ba.se na Res. n.O 62,
de 1975, verificamos que o montante global
(intr~+ externa) já se encontra extrapola<lç cjJI!l, Q valor real de {)r$ . c ......... ·•'•.
286..856.352.000,00 contra wn limite autorizado de Gr$ 130.470.415.000,00. Entretanto,
quanto ao dispêndio anual, verificamos que
o limita autor!z!l<l<l é de Cr$..-- .........., .. .
27.957.946. ooo,oo em 1984- para wn d!s>Jên~
dio real de Cr$ 7.274.581.000,00 havehdo
<ies"' forma, uma folga de Cr$ ...... ·-·- ..
20.683.365.000,00 para amç.rtização anual
no corrente. exercielõ.
--

1985
. 1986

US$ milhões
20,0
30,0
·3o,o

--TOTAL

80,0

""iiíSi''~·

. _

6 . -O referido documento considera, aln-

- d!J. à -presente aUtorl_za.ção como adicional
ao-l!írii.te provisório fixado pelo AViso n.O
138 da SEPLAN, enviado ao Banco Central,
22:2784:
7. !!: o seguinte o cropogrami de desem-

~m

bolso do Governo do Estado de Mato Gros-

So com · a..s pareelas das dividas lntemàs
(intrallmfte + extral!mite) e externa.

'

posição da divida lntralimite;
posição da divida e:rlrallm.lte;
h) posição da divida externa;
I) receita arrec?odada em 1983;
j) oPeração de crédito reallzadM em 1983.
f)

g)

3.
dos.

São os seguintes os elementos envia-

a) Posição da Receita
Reoelt& arrecadada em
1983 ....... ., ... --·- ...
Operações de crédito •.

Cr$ 1,00

= 1.28.621.501.000

=

21.183.549.000

arrecadada .... = 107.687.952.000
Receita corrigida <até 30
de junho de lU) <:tndice 1,7 308) ........ :; 150.386.3G7 .000
~ta

b) Limites operacionais (Res. n.0 62/75)
· I - Montante Global
130.470.415.000

m -

=

Dispêndio Anual

Máximo

.............

c) Posição

=

_
27.957.946.000

da divida

Intralimite .... ; .......
Extra.ll.mite ............
Externa (US$ 85,0 llliIh6es) •...............

= 139.976.352.000
= 79.248.361.000.
=

.

_

146.880.000.000

--- QUADRO DEMONSTRATIVO DA. DíVlDA FUNDADA INTERNA E EXTERl'fA
Em Cr$ 1. 000,00
Intrall:dúte

1984
191!5
1986

2.481.541 - .,_4~492.160"
6.97a:7oi·· 4:7h.D4li
6.553.009
8.753.a13 . 15.300,022 25.286.422
1U.814.281
_9.261.884
20.076.165_ ~-.041~522
18.13S.oõ4
9.594.9llo. 27.730.044 38.932.488
17.~.848
9.44~Ll54
26.942.002 35.771i:ll1ll
16.856-831
9. :m8.247 - 26 . 085. 084 '27_:_0@- 467

1~87''

l~~

1989

Extrallnúte

· · Total · -- .,.,, TOtâf~ - "- · · •·· ''·-- "

Anos

Interna

8. Pam atender à.s disPosJ.çõiia do Regi- men to IIitemo e da legislação pert!nen te,
foram anexado.s ao processado os segulmtes
documentos:
a) cópia da Lei Estadual J:>.0 4.583, de 20
<ie julho de 1983, autorizando o Estado a
_ Ç®tratar_ eréditoo externos_ até o valor de
OS$ 160,0 milhões;
. .. .
b) Aviso n. 0 197, de 21 de mar~ de 1984
da SEIPLAN, reconhecendo o cará.ter prioritário da operação e a capacidade de pagamento do Estado; na forma do <!OOalonarnento anterior citado;
--ó)-EJ<posiçã.o de Motivos n.0 072, de 26 de
junho de 1984, do Senhor :Ministro de Estado da Fazenda, favorável. enviada ao Senhor Pre<lidente da República, propondo o
seu encaml.nham.ento · ao Senalio Federal,
para os fins do art. 42, Item IV, da Constituição;
d) Oficio (FJRCE-CREDE 84/177) do Departamento de Flscaliza.ção e Registro de
capitais Estrangeiros, credenciando a operação em -pauta, conronne atribuições conferidas pelo Decreto n.o 65.071, de 27-8-69
e Deereto n.0 84.128, de 29-l0-79.
e) oomportamento da divida Estadual

(linterna e Externa>.
9. o iexama das e<mdições erediticias da

operação .será efetua.do pelo Ministério da
Fazenda, em axticulação com o Banco een-

Externa Op. S./Exame
28.381.080
28.381. (}8()
·28-!!ll1 :oso
28.381.080
28.381.080

• Total

Dispêndio
7.274.581
60.220.511
'12.'-!36.953
85.448.632
81.M7.279
72.247.384

trai do Brasil, nos rtxmnos do art. 1.0 !ncloo U do Decreto n.0 74.157, de 6 de JÚnho
de 11fl4, esslm que apresentada. a respectiva

nilxmta de contrato oom o grupo financia-·

dor.

10. Por fim, o Senhor Presiden·te da República autorizou o Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso a dirigir-se ao Senado Federal, na forma do art. 42, !tem IV,
da Cam~tuição.
11. No caso, !oram· cumpridas as exigências do :Regimento l!ntemo (art. 403, alineas
a, b e e). Assim, opinamos favoravelmente
a solicitação, nos termos do seguinte:

PROJF:rO DE RESOLUÇAO
N.O 63, DE 1984

Auto_rlza o Governo do Estado de
Mato Grosso a reallza.r opeTação de eb!-préstlmo externo no valor de a.té US$

80,000,000.00 (oitenta. milhões de dólares norte-americanos) destinada. ao
Programa Rodov!á.rio Estadual.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Governo ·do Estado de Mato.
Grosso autorizado a• realizar, com a garan•
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tia. da União, uma. operação de empréstimo
externo no valor de. até US$ 1!0,000,000.00.
(o1tenta. milhões de dólares,norte-a.merica..·
nos) ou o oequ.ival:ent;:e em outras moeãas,
de prtnc!pa.J, junto: ·a. ·gl'UllO f!na.n.cia.dor:a
ser !ndiea.do rob a orientação do Ministério
.da Fa.zenjla. .e do J:!rul!lP Central do Bra.s!l,
obedecido p .seguinte. croil.ogra.ma. de contrata_9ãó: em 1984, US$ 20,000,000.00 .(v.!nte
milhões d<. dólares americanos); em 1985
US$ 30,000,000.00 (trinta. milhões de dólares
americanos), e, em 198&, US$ 30,000,000.00
(trinta milhões de dólares norte-<~mer!ca.
nos),, destinada oo Progrruna · ROdoviário
Estadual.
Art. 2.0 A operação rea.lliiil.r'-ile-ã nos
telllllos aprovados _rpelo..Poder íl!ll<ecutivo Federal, inclusive a e;s;a;me das condições ered!tic!a.s da operação a ser efetuada. pelo
Ministério da Fazenda em articulação com
o Banco Oen trai do Brasil, iOOS termoo do
art: 1."', ttem n, do Decreto n.0 74.157, de
6 de jUnho de 1974, obedecidas as dema.la
exl!!êncl"" doo órgaos encarregadoo da execução da politica econômico-f!na.ncelra do
Governo l"edera.J, e, á!nda, o disposto na. Lei
Estadua.l n.0 4 •.583, de 20 de jillho de 1983<,
autor!zadQra da operação. ·
- Art. 3.0 Bata :rerolução entra em vigor
na data. de sua publicação.
Sala das CÓnili!sões, 20 de setembro de
1934. - Itamar Franco, Prooidente · - Roberto Campos, Relator - Ps!1sos Pôrto Vlr&illo Távora - Jutaby Maplhães Jorge Kalwne·- Jorge Boniha.usen - AI·
mlr Pinto - Salda.nba Derzl.
PMmCER N.O 584, DE 1984
Da. Comissão de Constituição e Jus-,
tlça., sobre o Projeto · dO> .Resolução n.0

63, de 1984, da. Com.t.São de Fina.nças,

que "autoriza. o Governo do Estado de
a: rea.llza.r operação de empréstimo externo, no va.Ior de até US$
80,000,000,00 (oitointa. mllhúes de dólares norte-americanos) de!!tlna.da. ao
Programa Rodoviário Esta.dual".
Relator: S~or josé Fragelli.
·Apresentado pela ComiSsão de F!na.n.Ças,
o presente projeto .de resolução· autoriza o
Governo do Estado (!e Mato Groo.so --...art.
1.o --:- a. "".t"?allZar, com. a. ~ua. aa união,
operação <!e empréstimo extem.o, no valor
de 'até US$ !10,000,000.00 (oitenta. :milllões de
dólares norte-mnerica.:nos), ou o equivalente
em outr... moedas, de pr!nclq>al, junto a
grupo :financiador a. ser Indicado oob a
onentaçãa do :Ministério .da Fallellda e do
Banco. Central do BraB!l, obedooldo .o seguinte" cronogra.ma.de eontmta.ção: em.1984,
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
amer!ca.:noo); em 1985, US$ 30,000,000.00
(trinta mllhões de dólares a.mer!ca.noo), e
em 1986, US$ 30,000,000.00 (trinta. milhões
de dólaJ:es no~te-a.mer!ca.noo) destinada a.o
Programa ROdoviário EStadual.
2. Na forma. do art. 2.0 ~ · "A operaçãó
reil.llza.r-ae-á nos· termos aprovadO« pelo
Poder Executivo Federal, Inclusive o examtl
das condições credltlclas da operação a. ser
efetuada. pelo Mlnll>tér!o da Fazenda em
articulação com o .Banco Central do Bra.s!l,
noo termos do art. 1.0, !tem n, do ~:o
nco 74 .1'57, de 6 Q.e jUnho de 1974, obedeci-·
das as demais ex!gêno!as doo órgãos enearregadoo da. elreCução da politica. econômiCO"
financeira. do Governo l"edera.l, e, alnda, o
d!spooto na Lei Estadual. n.0 4.583, de 20
de julho de 1983".
3. Para· atender as <~Jspoolções do Regimento Interno e da legislação pertinente,
Mato Gross«>
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além das exigências estabelecidas pela eo~
missão de Flnan~. confonne se conclui
do exame do seu _paxecer., foram anexados
ao- proceSSBido, os seguintes documentos:
a.) cópia da Lei Estadual n.0 4. 583, de 20
de Jillho de 1983, autorizando o Estado a.
contratar erédlt<.J<t ellJtel'!Ilos, até o valor de
US$ 180,0 milhões;'
b) Avlso n.o 197, de 21 de marçÓ' de 1984
da SEP;r.AN, reconhecendo o ea.ráter prioritário da operação e a. C8ipacldade de pagamento do Estado, na forma. do escalonamento anterior citado;
c) Elopos!ção de. Motivoo n.o 072, de 28 de
junho de 1984, do Senhor Ministro de Estado da. Fazenda, fa.vorãvel, enviada ao Se~
nhor .Premdente da Repú)l.!!ca, propondo o
seu enca.m!nhamento ao 'Senado Federal,
pará os fins do a.rt. 42, !tem IV, da Constituição;
d) Ofício (FmCE-CREDE 841i77) do Departamento de Fiscalização e Registro de
Capitais Estrange!roo credenciando a ope-ração em pa.uta., co.ii.forme· atribuições oonfe.r!das pelo Decreto n.o 85. on, de 27-8-69
e pelo Decreto n.o 84.128, de 29-10-79.
e) compol'tamento da divida Estadual
(Interna e Externa).
4. o exame -dali OOndiçõe.s crecil.tlc!as da
operação será ef'>tuado pelo Mlnistér!o da
Fa.zenda, em articulação com o Ba<nco Central do Brasil, iOOS .termos do art. 1.'\ lnciso U do Decreto n,o 74.157, de 6 de. junho.
de 1974, as.s!m que a.preserutada. a respectiva
minuta. de contrato com o grupo financiador.
5. No caso, furam cumpridas as exigências constantes· no art. 403, a.ll:ooas a, b e c,
razão por que, na forma. do. art. ·108, item
VI, a.miJoo do Reglmemo Interno, a. Collll.ssão de Flnan~ opinou favoravelmente ao

PL-ANO

'_ OTO'

I

pleito do Senhor Governador do Estado de
Mato Grooso, nos tennos go projeto de resolução que· a.presentou.
6. Nada hã que possa ser argüido ccintra. a propooição, no que compete a esta
Comissão examinar; estando oorretalmente
formulada sob os â,nguloo ooD.stituclonais e
jurídicos, razão pela qual entendemoo possa ter tramitação normal.
Sala das Comissões, 26 de setembro de
1984. - Helvídlo Nunes, Presidente - José
Fragelli, Rela.tor - Pedro Simon - Hélio
Gueiros - Guilherme Palmeira - PassOs
Pôrto - Jutahy Magalhães - Morvan
Acayaba.
PARECERES NoS 583 E 584, DE 1984
Parecer n9 583, de 1984
Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício. "S" n9 10,
de 1984 (n9 289/84, na origem), do Senhor GoVernador

do Estado de Mato Grosso, solicitando autorização para
contratar operação de emprêstimo externo, no valor de
US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões- de dólares norteamericanos) destinado ao Programa Rodoviârio daquele
Estado.
Relator: Senador Roberto Campos
O Senhor Governador do Estado de Mato Grosso solicita ao Senado Federal, com o presente oficio, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a competente
autorização para que aquele Estado possa CQntratar uma
operação de emprêstimo externo, no valor de USS
80,000,000.00 (Oitenta milhões de dólares norteamericanos) ou. o equivalente em outras moedas, de principal, destinada ao Programa Rodoviário daquele Estado.
2. Trata-se de operação, segundo o Chefe do Executivo Estadual, referente a obras do mais alto significado
pâra o Estado. ~ o seguinte o PlanO de Aplicação:

APLICAÇ~O

DS

T RE"CHOS

RODOV,IA

V J\ L O R

01

P~VIMENTIIÇÂO

BR-_1)70

02

MINEiiUNIIO·ITIQUIRA

NT-370

9 000 000

OJ

JJ\.NGIIO<\-POSTO GIL

BR•J64

lJ 000 000

"

ENT9 Bl\·lGJ•COLíOOR- A.FLóRESTll

~:T-214

25 000 00"0

"

I~~Ll\N'L'•'\Ç'1i.O

CIDADE APIAC!I.s_-_c_OLONI ZA

US$--

lO 000 000

5 _000 000

OG

INPL. h. FLORES'L'i\•GARH:P-0" CJiiG"E"ÇA

"
"

PiW. SISTE~'tll v:t:.JUO URaA:õO- E SU3URS,u:o 0.'\ Git.'\!:0:,: CULU:S!,

n.

3595

3

GAl\ÇAS/:J. NWl..'iTINI\jÇ",~J\!'t.\;.;,'\

B~·lSS

TOTA L

ooo -ooo

15' 000

coo

JS 000 000

llS 000 000

a) resumo do -dispêndio anual com o serviço da
divida intralimíte (principal+juroS+encargos), inclusive
as garantias, no período de 5 anos, incluído o -exercfcio
em que for feito o pedido;
- b) resumo do dispêndio anual com O serviçO da dívida extralimite (principal+juros+encargos, inclusive. as
garantias, no período de 5 anos, incluído o exercício
que for feito o pedido;c) resumo do desembolso anual com o serviço da
dívida externa em dólar ou outra qualquer moeda, compreendendo o principal+juros+encargos, no periodo de
5 anos, incluído o exercício em que for feito o pedido;

em

d) posição atual do endividamento interno na forma
do que estabelece a Resolução nt 62, de 1975, do Senado
Federal (art. 2t, íte:õs I, II, III);
e) infonnação sobre a finalidade do empréstimo pleiteado (integralização de capital, financiamento especifico de obra, serviço ou programa);
f) posição Ida divida intralimite;
g)- posição da dívida extralimite;
h) posição da dívida externa;
i) receita arrecadada em 1983;
j) operaçãO de crédito realizada em 1983.
3. São os séguintes os elementos enviados.

3596

a)

T erça:reira 9

Posição da Receita+lstCr$

ao dispêryd~o anual, verificam9s que o !imite autorizadÕ é_-de.Cr$ 27.957.946.000,00 em 1984 para
um dispêndio real de tf~ 7~274.58l.OÓO,Ü!J haVen-

1,00-

Receita arrecadada em 1983+ IStOperações de crê~
dito+lstReceita corrigida (até 30-6-84)
(1ndice_ 1,7 308)+1St

b)

outubro de 1984
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Limites operaciOnais (Res.

é- 62/75)

*.II*ul- Montante Global+lstllf- Dispêndio
Anual Máximo+lst
c) PosiÇão da dívida
lntralimite+lstExtralimite+lstExterna (US$ 85,0 milhões}+lst
d) Conclusões: Com base na Res. n9 62, de 1975, ve-.
rifícãm-os que o moõtante 8Iohal (intra + externa)
jâ _se.~_nC.o_n_tr_a_eX.trãpolado com o valor reãl de
Cr-S 286~856.J52J)OO;oo contra uni liiTiiieautorizado de Cr$ 130.47Ô.4l5.000,00. Entretanto, quanto

do desta forffia, uma folga- de- CrS
20.683.365.000,00 para amortização anual no corrente exercício.
4. Assim, possui o Estado de Mato Grosso, capaci- dadé para amortizar toda a dívida fundada interna (intra
+ cxtralimite), dívida externa exi.St"ente e, ainda, a parcela da operação em exame, no montante global de US$
I r5,0 milhões._
-_-_-_
5~ -A Secretaria de PlanejamentÕ çla_ PresitÍên_ci~_ da
República- SEPLAN, aO analisar a Proposta: reconheceu a prioridade do Programa, assim como a capacidade
pagame-ntO do EstadO, ãiê o- limite de ÜS$

a

ae

~_O,OOQ,QOO.OQ

(oitenta milhões de dólares) ressal_tando
que o limite do empréstimo deverá obedecer ao seguinte
cronograma:

AnOs+lstUS$ milhões
l984+lst20,01985+lst30,Cl
1986+ lst30,0
-+Ist
-6. -6 refeOdo docUmento considera, ainda, a
presente autorização_ como adicíorial ao liffiite proviSório
fiXado pelõ AViso n~' 138 àa-SEPLAN, enviado ao Banco
Cen"iral,--em 22-1.:S4~
·7. ~o seguinte o cronograma de deSembolso do Governo do Estado de Mato Grosso com as parcelas das
dívidas internas (intralimite + extralimite) e externa.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA D!VIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

--

PO.t:Ir~n-

~

EM CRS 1 000,00

-10 06 84

A N

os

INTRALIMITE

EXTRALIMITE

TOTAL

INTERNA

TOTAL
EXTERNA

TOTAL
DISP!:ND_L_O

OP. S/El<AME

1 984

2 481 541

4 492

701_

4 793 040

-

7 274 581

1 985

6,553 009

8 753 013-

15 306 022

25 286 422

2B 381 080

60 220 511

1 986

10 814 281

9 261 884

20 076 165 ·.

33 041 592

28 38X 080

72 236 953---

oao

oeo_

HO

6

~73

1 987

18 135 064

9 594 980

27 730 044

38 932 488

28 381

1 988

17 495 848

9 446 154

26 942 002

35 770 801

28 381

1 989

16 856 837

9 228 247

26 085 084

27 009 467

28 3·s1- ·o-ao

8. Para atender às disposições do Regnriento Interno
e da legislação pertinente, foram anexados ao processado os seguinte documentos:
a) cópia da Lei Estadual ni' 4.583, de 20 de julho de
1983, autorizando o Estado a contratar créditos externos
até o valor de US$ 160,0 milhões;
b) Aviso n'i' 1'17, de21 de março de f984; da SEPLAN,
reconhecendo o caráter príoritário da operação e a capacidade de pagamento do Estado, na forma do escalonamento anterior citado;
c) Exposição de Motivos n~' 072, de 26 de junho de
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor PreSidente da República, -pi-Opon~
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os
fins do art. 42~ ítein IV, da Constituição;
d) OfiCio (FJRCE-CREDE84jl77) do Departamento
de Fiscalização e Registro de Capitais EstrangeirOs, Credenciando a operação em pauta, conforme atribuições
~conferidas pelo Dec. n' 65.071, de 27.08.69, e Dec. n<:>
84.128, de 29.10.79.
e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa)~

9,_ O exame das-condições creditícias da operação será
efetuado pelo Ministério da FaZenda, "em articulação
com o Banco Central do BrasTl;flOS termos dÕ <lrt.l9, illciso n do Dec. n'?. 74.157, de 06 de junho de 1974, ãSSim
que apresentada a respectiva ffiinuta de- contrãto cõm o
grupo financiador.
-- 10. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o Senhor Goverrí8.d0i- "do- Estado de M~üO GrosSo a
dirigir-se ao SenadO Federai; na forma dO- iirt. _42,_ ilem
IV, da CcillStiü.iiçâõ_-~11. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, oPiila-

mos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 63, de 1984
Autoriza._o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar openi.ção de emprêstimo externo no valõr de atê
US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões _de _dólares norteamericanos) destinada ao Programa Rodoviário Estadual.
O SENADO FEDERAL resolve:
Artigo J9- a, o Governo do Estado de Mato Grosso
autorizadO a reãJizar, cOm a garantia da União, uma
operaçãcr··de emprêstimo externo no valor de atê US$
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indiCado sob a
orientação do Ministêrio da "Fazenda e do Bànco Central
do Brasil, obedecido o seguinte cronogranra de contratação: em 1984; US$ -20,000,000.00 (viDte mlihões de
dólares americanos); em 1985 USS: 30,000,000.00 (trinta
mílhõés de_ dólares ameriCanos), e, Cffi- 1986, US$
3Q,OOO,OOO.OO (trinta milhões di dólares- norteamericanos), destinada ao Programa Rodoviário Esta.:lual.
Artigo 2<:> -:--o- A operação realizar-se-á nos tennos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
das condições creditícias da operação a ser efetuada pelo
Ministêiiõ-da,_ Fazenda em artiCula.çio COm o Banco Central do Brasil, nQS_ te;:mQ.&_do art. ]9, item II, do Decreto
n9 74.157, de 06 de junhO 9e" 19~4.._o9~geÇidas as dern_ar.s_exigências dos _órg_ão~ en~rregaçjos da exeç_u_ç.ão da QOIÍtica económico~financeira do Governo Federal, e, ainda,
o_ disposto p_~ Lei Estadual n~> 4.583, <Je 20 de julho _ele
C983, autorizadora da operação.

as
--

448 632--

81 6·f7 729
72 247 3-84

Artigo 3~>- Esta resoiuÇâ.o entra em vigor na data de
sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em 20 de setembro de
1984. Senador- Itarriar Franco, Presidente. Senador Roberto Campos, Relator. Senador Passos Porto, Senador
Vifgífio Távora, Senador Jutahy Magalhães, Senador
Jorge Kaluine, Senador Jorge Bornhausen, Senador AI
oür Pinto, Senador Saldanha Derzi.
PARECER N' 584, de !984.
___ Da__Co:.Uissio de Constitulçio e Justiça, sobre o
Projdo de Resoluçilo n"' 63, de 1984, da Comfssilo de
FinaQ_Ça!J, que "autoriza o Governo do Estado de
Mato Grosso a realizar operação de empréstimo ex-

__temo, no valor de até USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de d61ares norte--americanos) destinada ao Pro-~" __._~gr~a

Rodoviário _Estadual".

- Relator: Senador José Fragelli
Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente
projeto d~ resolução autoriza õ Go-vernO do Estado de
-Mato Grosso -art. l9- íl. .. realizar, com a· garantia da
União, op~raç?_9 de emprê~tinw externo, no v~lor de até
US$ &0,000,000--:-00 (oitentil milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo finatfciãdor a· ser indicado sob ·a orienlação-dÕ Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do
Bras-il, o~~~ecíd~_ C?:~eguinte cronograma de contratação:
em~ 1984, úSs 20,000;0oo.oo (Vírite iriilhões de -dólares
ãimir1Calws);-enll985, üs$3d,ooô,ooo.OO (irhúa milhões
de dólares americanoS), e em 1986, USI 30,®;000.00
(trinta milhões de dólares norte-ameri_canos) destinaâa
ao Programa Rodov1ãrío EStadual.

outubro. de l9S4

2.- Na forma do artigo 29 ~."A operação realiZar-se-á
nos termos aprovados pelo Pdoer Executivo Federal, inclusive o exãme das condiÇõf:ScfedifíCiaSãa operação a
ser efetuada pelo Ministêrio da Fazetida e_m_ artiçuJ.lção
com Ci Banco Cent_ral _do _Brasil, nos termos do art. (9,
item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974,
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econôrilíCo"-fínanceira do
Governo federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n9
4.583 de 20 de julho de 1983".
3. Para atender as disposições do Regimento Interno
e da legislação pertinente, além das exigências estabelecidas pela ComissãO ·de Finanças, conforme se ConCJui do
exame do seu parecer, foram anexados ao processado, os
seguintes documentos:
a) cópia da Lei Estadual n9 4.583, de to· de julho de
1983, autorizando o Estado a contratar créditos externos, até o val~r de 160,0 milhões;
b) Avison9197,de21 demarçodel984daSEPLAN,
reconhecendo o caráter prioritãrío da_operação e a capacidade de pagamento do Estado, na forma do _escalonamento anterior citado;
c) Exposição de Motivos n9 072, de 26 de junho de
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os
fiil.s do art. 42, item IV, da Constituição;
d) Oficio (FI RCE-CRED E 84/ 177) do Departamento
de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pauta, conforme atribuições
conferidas pelo Decreto n~ 65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n9 84.128, 29-10-79.
e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa).
4. O exame das condições creditícias da operação será
efetuado pelo Minisfêi'fo- da Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, inciso II do Decreto n9 7~.157, de 6 dejunl:o de 197~, assim que apresentada a respectiva mínlitã de contrato
com o grupo financiador.
5~ No caso, foram cumpridas as exigências constantes
no art. 403, alíneas a, b e c, razão por que, na forma do
art. lOS, item VI, ambos do Regimento Interno, a Comissão de Finanças opíriou favo.i'avC:lmente ao pleito do
Senhor Govefnado_r do Estado de Mato Grosso, nos ter-mos do projeto de resolução que apresentou.
6. Nada há que possa ser argfifdo contra a propo~
sição, no que compete a esta Comissão examinar, estando -co-rretamente formulada sob os ângulos constitucio~
nais e jurídicos, razão pela qual entendemos __ possa ter
tramitação normal.
Sala das Comissões, em 26 de setembro de 1984. Helvídio Nunes, Presidente - José Fragelli, Relator -
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que possa aquele Estado contratar uma operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 35,000;000.00 (trinta e cinco mllhões de
dólares norte-americanos) destinada ao
Programa iRodoviárlo Estadual.
2. o Ofício do Senhor Governa<lor esclarece que a operação tem por objetivo
carrear recursos para a Implantação e pa-

PARECERES
N.Os 585 e 586, de 1984
PARE()ER N.0 585, DE 1984
Da. Comissão de Finanças, sobre o
Ofício "S" - n.0 11, de 1984 (n.0 287~84,
na origem), do .Senhor Governador do
Estado de Mato Grosso, sollcita.ndo autorização do Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dôla.res norteamericanos), 'destinada. . ao Programa
Rodoviário daquele Estado.
Relator: Senador R<Jberto campos
. Na forma do disposto no art. 42, . item
IV, da Constituição, o· &enhor Governador
do Estado de Mato Grosso solicita ao &enado li'e<ieral a necessária aÚtorização para

vlmen taçâo da BR-1-5&, trecho entre Barra
do Garças - Nova Xavantina - Canarana.
3. ao:nBta no proeessado, o Plano de.
Aplicação- dos recursos externos no Sistema
Viário, totalizandQ,- com outra operação anterior de US$ 80,0 milhões (Oficio "S" 10 de 1984 )O valor de US$ 1115,() milhões.
li: 'o seguinte o Plana de Aplicação:

Item
01
02
03
04
· ()5
()6

07
08

Pa,imentação
M:inelrinho~ It!qu!n.
Jangada-Posto GU
Ent.• BR-1.63 - Qollder-A. Floresta
Implantação Cld3,;le AplacãscOOlonlza
Imp. A. Flgresta-Gapmpo Cabeça
Pav. Slstema~ Viário --Urbano .e Suburbano da
Grande CU!abá
B. Garças/N. Xavantina/Canarana

BR.-070
MT-370
BR-:W4

10.000.000
9.000.000
13.000.000

MT-214

~5.000.000

5.()00.000
3 ..000. OO<f
15.000.,000

4.

115.000.000
Sãp· os seguintes os elementOs envi~dos:

Em atendimento às. normas da_ CO-

missão de FinançaS foram anexados

ao

pl~ito, oo .seguintes el-ementos fundamentais
p~>ra a análl.se do endivldame11ta estadual:

&) .resumo do dispêndio anual com o serviço da divida !ntrallmite~ prlncipa;l + juroo
+ encargos), inclusive as garantias, no penado de 5 anos, !nclu!do o eXercício em que
for feito o pedido;
b) ·resumo do dispêndio anual com o serviço da diVIda~ extra!im!te (principal + juros + encargos), inclusive as gaxantias, no
periodo de 5 anos, incluído o eJ<ercic!o eÍn
que for feito a pedido;
c) resumo do desembolso anual, com o
serviço da divida eJ<terna em dólar ou outra
quaJquer _moeda,· compreendendo o principal + juros+ encargos, no período de 5 anos,
· !nclu!do o exercício em que for feito o pedido;

d) posição atual do endivldamlento lnterno na forma do que estabelece a Reoolução n.0 62, de 1975, do Senado Federal (artigo 2.0 , Itens I, II, III):
e) Informação sobre a flnalldade do em-

préstimo~

pleiteado (lntegral!zação de capital, financiamento específico de obra,
seroço ou programa);
·posição da divida inttallm!te;
.g) posição da dh'lda extrallmlte;
h) posição da divld·a externa;
I) receita arrecadada em 1983;
f)

j) operações

35.000.000.

BR-158

TOTAL

Pedro Simon - Hélio Gueiros - Guilh_f!rme Palmeira Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Morvam Acayaba.
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de crédito realizadas em

&)

Pos,ição da Receita
Receita arrecadada em

-

Cr$ 1,03

1983 --·---------·--- ~ 128.821.501.0~0
Operações de crédito _ 21.133.049.o00
- Receita arrecadada em 107.687.9·52.000
b) Limites operacionais
(Resolução n. 0 62/75)
I --' Montante Global 130.470.415.000~
III -J:>isnên.dlo Anual
Máximo . . . . . .
27.9'57.946.000
c) Posição da divida
·
·Intrallm!te .. _. _.. ___ 139.976.352.000
Extral!mite .... ___ ...
79.248.361.000
Externa CUS$ 85,0
._
milhões) _........ _. 146.880 ooo.o"o
d) Conclusões: COm base na Res. n.• 62,
de-1975, verificamos que o mantante global
(intra + externa)· já se encontra extrapolado cam~~o valor real de Cr$ 286.856.352.000,0()
contra um limite autorizado de . _. __ ....
Cr$ 130.470.415.000,00. Entretanto, quanto ao
dispêndio anual, verieamos que o llm!te au-~ torlzado é de Cr$ 27.957.946.1lGO,OO em 1984
para um dispêndio real de .. - .... _~..... _.
Cr$ 7. 274. 581..000,00, havendo, desta forma,
uma folga de Cr$ 20.683.36·5.000,00 para

amortização anual no corrente exercício.

Assim, possui o Estada de Mato Grosso,
capacidade para amortizar toda a divida
fundada Interna (Intra + extralim!te), a
divida externa eJ<istente e, ainda, a parcela
da operação em exame, no montante global
de US$115,0 milhões.
Rece! ta corrigida
(até 30-6c84)

1983.

(fndille 1,7308)

.186.386.307.000

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DíVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
Posição: 30--6-&4
Em Cr$ 1. 000,00
Anos

Intrallmite

Extrallmite

Total
Interna

1984
1985
1986
1987
1988
1989

2.481.541
6.553.009
1().814.281
18.135.064._
17.4!15.848
16.856.837

4.492.160
8.753.013
9.261.884
9.594.980
9.446.154
9. 228.247

6.973.701
15.300.022
20.076.165
27.730. ()44
26.942.002
26.085.084

T<>tal
. Externa
4. 793.040
25.286.422
33.041.592
38.932.48&
35.770.801
27.009.467

Op. S./Exame

23.381.080

28.381.080
28.381.080
28.381.080
28.3&1.080

Total
Dispêndio
7.274.581
60. 220. 5.11
72.236.953
_85.448.632
81.647.279
72.247.384
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Para ~~;tender as dJsposlções do B.egtmento lntemo e da legislação pertinente, fo~:~:~~os. ao processado os segulnte.s
a) eópla da Lei Estadual n. 0 4.583, de 20
de Julho de 1983, autorizando o Governo Estadual a contratar uma operação de crédito externo, até o valor de US$ 160,0 milhões;-

b) Av!.so n.0 173, de 29 de janeiro de 1984,
da BEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação e a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de US$
·
35,0 milhões;
c) Exposição de Motivos n:o 72, de. 26 de,
junho de 1984, da Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favarável, enviada ao Senhor Presidente da B.epública, propondo 0
seu encaminhamento aO' Senado Federal,
para os fins do art. 42, Item IV,- da ConstitUição;
. d) Ofício CFIRCE-CREDE n. 0 84/178) do
Departamento de Flscl!.lização e Registro
de Capita.ls Estrangeiros, credenciando a
operação em pauta, conforme atribUições
conferidas ,pelo Dec. n.o 65:071, de 27/8/6~
e pela Dec. n.o 84/128, 29/10/79;
e) comportamento da divida Estadual
(Interna e E><terna).
O exame . das condições crediticlas da
operação será efetuado pelo Ministério da
Fazenda, em al'ticulação com o Ba;nco Centra.! do Brasil, nos termos do art. 1.o, inciso
II do Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de
1974, assim que apres!llltada a respectiva
· minuta d.e contrato eotti a grupo financiador.
O Senhor Presidente da B.epftbllca autorizou o Governo do Estado de Mato Grosso
a dirigir-se ao Senado Federa.!, na forma
do art. 42, item IV, da con.;;titulção.
No c"-80, foram cumprldas as exigências
do B.egtmento Interno (art. 403, al!neas a,
b e cJ. AsSim, opinamos favorave!men:te à
solicitação; nas termos do seguinte:
PROJm'O DE RESOLUÇAO
N.0 64, DE 1984

Autoriza o Governo d1> Estad1> de Mat.t
Grosso a realizar 1>peração de emprêstima externo, no valor de US$ ....... .
35,900,000.00 (trlnta. e cinco milhões de
dólares nQI'te-america.nos) destinado ao
Programa Rodoviário daquele Estado.
O Senado ·Federa.! resolve:
Art. 1.0 E o Governo da Estado de Mato
Grosso autorizado a realizar, com a garantia da União; uma õpér~ão de empréstimo
externo no valor de US$ 35,000,000.00 (tl,'!nta. e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outra.s moedas,
de prlncipal, junto a grupo financiador a
ser Indicado sob a orientação do Mlnistérlo
da Fazenda e do Banco Centrai do Brasil,
destinada ao financiamento das obras de
Implantação e pavimentação da ROdovia
BR-158, trecho Barra do Garças-Nova Xavantina-Canarana, constante do Programa Rodoviário daquele Estado.
Art. 2.0 A operação reallzar-se-á nos termos aprovados •pelo Poder Executivo Fe- -

~fif~};,:'~!:slci;e~ag~~m; ~~ ~~g;~:s ~~-

lv!lnlstérlo da Fazenda em ·articulação com
o Banco Central do Bras!!, nos termos do
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art. 1.0, !tem II, do Decreto '!1.0 74.157, de .6
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos .órgãos encarregados da exe-

cução da- polltlca econô-mico-f1nanç_eha a.~
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d) Oficio (FIRCE-CREDE n.o 84/178) do
Departamento de Fiscalização e Reg!Btro de
Capitais Estroose1ros, credenciando a operação e:m :pauta., co:nrorme atribuições con-

·aoverno Federal, e, •ainda, o diSposto na
telidas pelo ~. n_o 65.071, de 27-8;69 e
Lei Estadual n,o 4.583 de 2.0 de julho de
pelo Dec. n.o 84.128 de 29"10..79;
1983, autorizadora da operação .
e) comportamento da divida Estadual
-Art. 3,0
resolução. entra em vJgor
an terna e Externa>.
na data de su(!. publicação. ·
4. O exame das condições creditlci!l.'!
sala das Comissões, 2o de setembro de
da operação será efetnado peJo M!nlstérlo
1984. -·Itamar Franco, Presiden~ - Ro·
da Fazenda, em articulações com o Banca
berro Campos, Relator ~ Passos ,,Pôrto oentra.l do Brasil, nos te11nos da art. 1.0,
VirglliD Táv~>ra -Jutahy Magalhães ~ J~>r
inciso II do Dee. n.0 74.157, de 6 de junho
ge Kaliime - Jorge Bornhausen - AlJnir
de 1974, a.'!l!lm que apresentada a respectiJ.>into - Sa.ldanha Derzi.
va minuta de contrato com o grupo flnanclador.
PABECER N.O 1>86, DE 191K
Da Comissã~ de ConstltUtç~ e JiJS5. FOram cumpridas as exigênCia.'! constiça, · sobre o .ft'ojero de Resolução n.0
tante.. no al't. 403, alineas a, b e c, razão
64, de 1984, da. C1>mlssão de .Finanças,
porque,
na :rorma do art. 108, item VI, a.mque "anroriza o Governo do Estado de
baa do Regimento :tnterno, a Comissão de
Mato Grosso a realizar operação de emFinanças
opinou favoravelmente ao pleito
préstimo externo, no varor de US$
do Senhor Governador do Estado' de Mato
35,000,000.00 (trinta e cinco mllhóes de
Grossa,
nos
.termos do projeto de !l'eSOludólal'es norte-americanos), destinada ao
ção que apresentou.
·
Programa Rodoviário daquele Estado"·
Relator: ·Senador José FrageiU .
6 •. _Nada há que possa ser arg!ildo contra a proposição, no que compete a esta
Apresentado pela Comissão de Flnanças,
Comissão OXI!.ml,nar, pois está corretamente
o presente projeto de resolução autoriza a
formulad.lt sob os â.ngu!os constltuclonals e
Governo do Estado de Mato Grosso a reaj urldlcos, rl!.zâO pela qual entendemos possa
lizar, COJn a garantia da UniãO, uma opeter_ ttamltação normal ..
ração de empréstimo externo, no Va.lor de
US$ 35,000,000.00 (trinta e ç!nco· milhões de
dólares norte-americanas) ou o equlval<lllsaia. das Comissões, 26 de setembro de
te em. outras moedas, de prlnclpal, junto 1984. - Belvídio Nunes, Presld!lllte - .José
-· a · grupo financiador a ser indicado sob a Fragelll, Relator .- PedrO Slmen - B'éll1>
orientação do M!nlstérlo da F!l.Zeilda e da GUeiros - Gullher.me l"aameira - hssOS
-Banco Central do Brasil, destinada a fi- Pôrro - .Juta.by Magalhães - · .:MDrvan
nanciamento das abras de implantação e Acayaba.
pavimentação da Rodovia BR-158, trecho
Barra do Garças-Nova. Xavantlna-Canarana, constante do Programa Rodovl~:rlo
daquele Estado.
2 .. o ru:t;. 2.0 do projeto, ora sob exàme,
PARECERES N°S 585 E 586, DE 1984
_.estabelece que a operação reallza:r..se-á nas
termos aprçvada.i pelo PQder E><ecu~vo. Federal, Inclusive o exame das condlçoes ·crePARECERES No 585, DE 1984.
dlticlas da operação a ser efetuado pelo MInistério da Faz!lllda em articulação com o
:Banco Centrai do Bres!l, nos ·termas do art.
l.O, !tem I!, do 'Decreto n.0 74.157, .de 6 de
Da Comisd~ de Finantas, sobre o Ofício "S., -:-_Jl9ll,
junho de 1974, obedeC!dllS ·a.'l demais ex!gênc
elas dos órgãos encarregados da execução d~ 1984 (n9 287-A, na origem), do Senhor Go~emador do
da política econõnlico-financel!'!!- do- Gover- Estado de Mllto GrossO_, solicitando autorjzaÇiio do Sena~
no Federal e, atnda, o diSposto na Lei Es- do Federal para contratar operaçio de empréstimo extertadual n.o 4.583 de 28 de julho de 1983, au- no, no valor de USIJS,OOO,OOO.OO (trinta e cinco milhões
torizadora da -operação.
de dólares norte--americanos), destinada ao Programa Ro3. Para atender ss disposições do _l!,e- doviário daquele Estado.
g!mento Interno e da legislação pertinente,
além das exigências estabelecidas pela CoRelator: Senador Roberto Campos
missão dé Finanças, confomne se concln! do
exame do seu parecer, foram aneXados 11;0
Na formá. do disposto no art. 42, -item IV, da Constiprocessado as segn!nte.s documentos:
a) cópia da Lei Estadual n.0 4.5133, de 20 tuição, o Senhor Governador do Estado de Mato Grosso
de julho de 1983 autor!Zànda a Gov.em<f Es- solicita ao Sena-do Federal a necessária autorização para
tadual a contratar uma operação de cré- que possa a-quele Estado contratar_ uma operação de emdito externo, até o valor de US$ 160,0 mi- préstimo externo, no valor de USS 3_5_,000,000.00 _(trinta
e cinco milhões de dólares norte-americanos) destinada
lhões;
b) Aviso n. 0 173, de 29 de janeiro de 1984, ao Programa Rodoviário Estadual.
da SEPLAN, reconhecendo o ca.ráter pr.lo2. O~ Ofício ~do Senhor Governador esclarece que a
r!tárlo da operação e a capacidade de pa-" gamento do Estado, até o Umite deUS$ 35,0 operação tem por objetivo carrear recursos para a implantação e pavimentação da BR~l58, trecho entre Barra
milhões;
c) E'J<pos!ção ;de Motivos n. 0 72, de 26 de dO Garças- NoVà Xavantína_- Canarana.
Junho de 1984, do Senhor Ministro de Es3. Consta no processado, o Pla-no de aplicação dos
tado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da Repúbl!ca, prop(lndo o reCursos ~ernos no S_istema_VIário, totalizando, com
outra
operação anterior deUS$ 80,0 milhões (OfíciQ. "S"
.seu !lllcamlnhamento ao Senado Federal,
para os fins da art. 42, Item lV, da Cons- -lO. de 19B4) o valor de USS 115,0 milhões. f: o seguinte o Plano de Aplicação:
tltu!çio;

Esto:

o o o o
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V A L O R

01

PAVIMENTAÇ$.0

BR-070

10 DOO 000

02

MINEIRINHO-ITIQUIRA

MT-370

DOO 000

03

JANGADA-POSTO GIL

BR-364

13 DOO DOO

04

ENT9 BR-163-COLIDER-A.FLORESTA

MT-214

25 DOO 000

05

IMPLANTAÇÂO CIDADE APIACAS-COLON~ZA

06

IMP. A,FLORESTA-GARIMPO CABEÇA

•3 DOO DOO

07

PAV. SISTEMA VIARIO URBANO E SUBURBANO
DA GRANDE ~UIABÂ

15 _000 DOO

US$

DOO DOO

B.GARÇAS/N.XAVANTINA/CANARANA

OB

BR-158

35 DOO DOO

T O T À L

115 OOG 000

4. Em atendimento às normas da Comissão de Finanças foram anexados ao pleito _os seguintes elementos
fundamentais para a análise do endividamento estadual:
a) resumo do dispêndio anual com o serviço da dívida
intnilimite (principal + juros + encargos), inclusive ru;
garantias, no período de 5 anos, inclu[do o exercício em
qu~ for feito o pedido;
b) resumo do dispêndio anual com o serviço da dívida
extralimite (princiPal + juros + encargos), inclusive as
garantias, no período de 5 anos, incluídO O exercício eni
que for feito o pedido;
c) resumo do desembolso anual com o serviço da dívi-

da externa em dólar ou outra qualquer moeda, compreendendo o priticipal +juro + encargos, no-perfodo de
5 anos, incluído o exercício ·em QtiCTõr feito o pedido;
d) posição atual do endividamento interno na forma
do que estabelece a Resolução n'i' 62, de 1975, do Senado
Federal (art. 21', itenS I, II, III);

e) informação sobre a finalidade do emprêstimo pleiteado (integralização de capital, fiiianciamento espeCífico de obra, serviço ou programa);
f) posição da dívida intralimite;
g) posição da dívida extralimite;
h) posição da dívida externa;
i) -receita arrecadada em 1983;
j) operações de crédito realizadas em 1983.
São- os seguintes os elementos enviados:
a) Posição da Receita
Cr$ 1,00

-Receita
arrecadada
em
1983
128.821 ..501.000
-Operações de crédito
=21.133.549.00(r
Receita arrecadada
= 107.687.952.000
Receita corrigida (até 30-6-84)
(lndice
1,7308)
186.386.307.!100
b) Limites o"perácion-ais (Res. n'i' 62/75)
Montante
Glo~
bal
130.470.415.000

III

Dispêndio

mo

Anual
Máxi27.957.946.000

c) Posição da dívida

Intralimite
139.976.352.000 .
Extralimite
79.248.361.000
Externa
(USS
85,0
mi~
lhões)
~
•
146.880.000.000
d) Conclusões: com basena"R.es. n~'62, de 1975, verificamOS- que o-montante global (intra + externa) já se encontra extrapolado com o valor real de Cr$
286.856.352.000,00 contra wn limite autorizado de CrS
130.470.415.000,00. Entretanto, quanto ao dispêndio
anual, verificãmos que o limite autorizado é de CrS
27.957.9"46;000,00 el!11984 para um dispêndio real de
--Cr$ 7.~74.581.000,00, havendo, desta forma, uma folga
de CrS 20.683.365.000.00 para amortização anual do
corrente exercício.
Assim, possui o Estado de Mato Grosso, capacidade
para amortizattóda a dívida fundada interna (intra+ extrafírõite), a dívida externa existente e, ainda, a parcela
da_operação em exame, no montante global de USS
115,0 milhões.

QUADRO ~EMONS'I'RATlVO OA __ OlVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

POS!Çli.O: 3DL:D6i84

----

I INTRA-LIMITE

EXTRA-LIMITE

984

481 541

402 160

985

553 009

753 013

986

10 814 281

261 884

987

18 135 U64

594 980

988

17 495 848

446 154

989

-L6_:_as6 837

228 247

DO

---

-

TOTAL
ANOS

3599

.TATAL

INTERNA

EXTERNA

:973 701

793 040

0.22

-25 2.S6" 422

28 381 080

20 076 165

33 041 592

28 381 080

72 236 953

27 730 044

.38 932 488

28 381 0_80

85 448 632

2<> 942 002

35 770 801

.48 38_1 980

81 647 72_9

26 085 084

27 009 467

28 381 080

72 247 384

15

_3_Q6

274 581
60 220 'il1
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Para atender as disposições do Regimento Interno e
da legislação pertinente, foram anexados ao processado,
os seguintes documentos. _

a) C6pia da Lei Estadual n" 4.583, de 20 de julho de
1983, autorizando o Governo Estadual a contratar uma
operação de crédito externo, até o valor de _USS 160,0

milhões;
b) Aviso n'>' 173, de 29 de janeiro_ de 1984, da SEPLAN, reconhecendo o cará:ter prioritário da operação e
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite-cde

USS 35,0 milhões;
c) Exposição de Motivos

n~'

072, de 26 de junho de
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os
fins do art. 42, item IV, da Constituição;

<\) Ofício (FTRCE-CREDE n' 84/178) do Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangei-

ros,. credenciando a operação em pauta, confOrme atribuições conferidas pelo Dec. nv 65.071, de 27-8-69 epelo
Dec. n' 84/128, 29-10-79.
e) comportamento da dívida Estadual_(Inter_na e ex-_
terna).
·
O exame das condições creditícias da operação será
efetuado pelo Ministêrio da Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, inciso II do Decreto n~ 74:157, de 6 de junho de)974, assim que apresentada a respectiva minuta de contrato
com. o grupo financ~ador.
O Senhor Presidente da República autorizou o Go~~.r
no do Estado de Mato Grosso a dirjgir-se·aosenado Federal, na forma do art. 42, ·item IV, da Cons.tituição.
No caso, foram cumpridas as exigências ao Regiinento Interno (art~ 403, alíneas_a, b e c). Assim., opinamos
favoravi!lmCnte ·à sQlicitação, nos· termos do seguinte:
Projeto de Resoluçio n9 64, de 1984

Autoriza o. Governo do Estado de Mato Grosso._
a realizar operação de emprêstimo externo, no valor
de USS 35,000.000 (trinta e cincO milhões de dólares
norte-americanos) destirtados ao Programa Ro_do~ _
viáriO- daquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Artigo l9 E. o Governo do Estado de Mato.Grosso
autorizado. a ·r~liz.a..r, com a garantia da União, urila
operação de empréstimo externo nO valor de USS
35,000.000 · (tfiitta ·e· cinco· iililhões de dó tare:;: norte~
americanos) ou Q ~quivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo firianciador a Ser indicado sob a
orientação .do Ministêri() da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, destinada ao finan_cla.mento das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-158, trecho
Barra do Garças~ Nova Xavantina- Canarana, constante do Programa Rodoviário daquele Estado. •
Artigo 29 A operação realizar-se~â nos termos a provados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
das condições creditidas âa operação a ser efetuado pelo
MiníStêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos d.o a.rt. 19, item II, do Decreto
n 9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econôminco-financt:ira ao GOverno Federal, e, ainda. o disposto na Lei Estadual n9 4,583 de 20 de junho de
1983, autorizadora da operação.
Artigo 39 Esta resolução entra em vigor na data .de
sua publicação.
_
Sala das Comissões, em 20 de setembro de 1984.- Senad.or Itamar Franco, Presidente. - Senador Roberto
Campos, Relator. - Senador Passos Pôrto - Senador
Virgílio Távora - Senàdor Jutahy Magalhies --Senador Jorge Kalume -Senador Jorge Bornhausen -Senador Almir Pinto --Senador Saldanha Derzl

PARECER N• 586, DE 1984
Da Comissão de Consdtuiçio e Justiça, sobre o
Projeto. de. Resolu.ção n9 64, de 1984, da CoiJú.ssio de
Finanças, que · "autoriza o Governo do Estado de
Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo, -no valor de USS 35,000,000,00 (trinta e cinco
lfiilhões de dólares no~americauos)," destinada ao
Programa Rodoviário daquele Estado".
Relator: Senador José Fragelli
Apresentado pela Comissão de FinançaS, o presente
projeto de resolução autoriza o'Governo do Estado de
Mato Grosso a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo, no valor de USS
35,000,000,00 (ttintá e cinco milhões de dólares norteamericanOs) ou o equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministêrio da F3.zenda e do Banco Central do
Brasil, destinada a financiamento das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-158, trecho J;ffirra
.do GarçaS - Nova Xavantina - Canarana, constante
-do Programa Rodoviãrio daquêle Estado.
2. O arL 2t> do projeto, ora sob exame, estabelece que
a .operação realizar~se-á nos termos aprovados pelo Po-der Executivo Federal, inclusive o exame das condições
creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da
Fazenda em articulação com o Banco Centrai do Brasil,
nos termos do art. 19, item II, dos Decretos n9 74.15.7, de
6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política econômico- ·
fmanceira do Gov·erno Fe.de.ral e, ainda, o disposto na
Lei Estadual_n9 4.583, de 28 de julho ~e 1~83, alf~çri~~dora da operação.
3. _ .Ear.a.à..t.ender as disposições do Regimento Interno
e da legislação pertinente, alêm das exigências estabelecidas pela Comissão.® Finanças, conforme se conclui do
exame do seu parecer, foram anexados ao processado .os
seguintes documentos:
a) cópia da Lei Estadual n9 4.583, de 20 de julho _de
1983 autorizando o GovernQ Estadual a contra~f uma
operação de crêdito externo, atê o valQr de USS .160,0
milhões;
b) Aviso n9 113, de 29 de.. Janeíro ..de 1984, daSEPLAN, reconhecendo o carât~;r prioritário da operação e
a capacidade de pagamento do Estado, até o limite de
~ .USS 3.5,0. .milhô~s; .....
·~·
c) Exp·osição de Motivo~n9 072, de 26 dejunho ~.!!
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao _Senado Fcxleral, para os
fins do art. 42, item IV, da Constituição~
___ d) Oficio (Firce-Crede. n9 84jl78) do Departamento
de Fiscalização e Registro de Capitais Estrângeir"õs,·credenciando a operação em pauta, conforme atribuições
co:riferidas pelo Dec. n9 65.071, de27~8-69 e pelo Dec. n9
84.128, de29-I0-79.
e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa).
4. _O exame das condições creditíciaS da operação será efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulações
com o. Banco Central do Brasil, nos termos do art. J9, inciso II do Dec. 74.157, de 6 de junho de 1974, assim_gue
apresentada a _respectiva minuta de contrato com o grupo financiador.
S:.- Fo.ram cumpridas as exigências constantes no art.
403, alíneas a, b e c, razão por que, na forma do art. 108,
item VI, ambas do Regimento Interno, a Comissão de
FinanÇas opinou "favoravelmente ao pleito do Senhor
-Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do
projeto de resolução que apresentou.
6. Nada hâ que possa se argUido· contra a proposição, no que compete a esta Comissão examinar, pois
está. corretamente formulada so_b os ângulos constitucio-
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nais e jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter
tramitação normal.
Sala das ComjssCSes, 26 de setembro de 1984..- Helví~
dio Nunes, Presidente- José Fragelli, Relator- Pedro
Simon - Hélio Guelros - GuHherme Palmeira - P•ssos
Pôrto - Jutahy Magalhães - Norvan Acayaba.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE )(ALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso~) - .Sr~ Presidente, Sr$. Se.Jiadore~:
· A sociedade brasiliense e o Brasil surpeenderam-se
com a morte inesperada do General Jayme Porte.Ha,
ocorrida na noite de 5 deste mês.
Estive no cemitêrio Esperança, em nome da Maioria
desta C'asa, para render meu pr:eito de saudade e senti
·quanto era estimado, o ilustre morto.
Militar, soube honrar a sua vida profissional ajudando
a sua Instituição e ao Brasil, com o discernimento e a inteligência de que era dotado. Nas últimas quatro décadas
sempl-e eSteve present~. participando de movimentos sálutares; ·voltados para o bem-estar e a grandeza do País.
E em 1964, já sedimentado pelas lutas anteriores, mais
uma vez, ·deu valiosa ajuda em pi'ol da Nação brasileira.
Embora partícipe direto, evitava sobreporse a seus chefes imediatos, norma ditada pela sua conduta de homem
disciplinado, bem como pela sua natural modéstia. Foi
membro do Governo do Marechal Costa e Silva com o
quill Caloborou como Min"isf.ro Chefe da Casa Militar,
onde se destacou tambêm, pelo seu desvelo e pelo seu
espírito reconhecidamente político. Natural de João Pessoa, nasceu em 1911, o saudoso militar sempre se manteve fiel às tradições democráticas. No Governo do Presidente Mêdici, foi comandar a to• Região Militar, com
.sede em Fortaleza, e em 1974 passou para a reserva, depois de chefiar a Diretoría de Comunicações.do EJ~;.8rci~
to. Em todas e nas mais variadas funções que exerceu, S.
Ex• deixou traços marcantes da sua açào equilibrada ~
dinâmiCã.,_.soma-da 'à" súa. hl)nrada l?ersonalid~de. E ~um
geSto qu~ bem caractúiza ·a sua t~al~ade, escreveu ?pulenta Obra sob ..Q título. "A RevoluçaO e o G(ivCfno Costa
e Silva",publicada em 1979, cujos su~dios ~~~ão c:le rea_l
valor para os pesquisadores e histonadores do futuro. .
HOinem de hábitos ·discretos, soube valorizar a vida e,
embora teilha conhecido o topo da mantenha, resistiu às
vertigenS das alturas e não se deixou escraVizar pClas
hOnrarias doS cargos exerCidOs, faiendo deles apenas ins·
trumentOs p<iia bem··servir à Pátria, tendo no pensamen·
to a· figUra··exCelsã.·e as lições do Patrono, o imorta.l C.axías.
Por todas essas suas qualidades, registro o seu ·pensa._
inentõ como minha_ homenagem e do povo acreano que
aprendeu a admirá-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, .Srs. Senadores, tem
sido urna preocupação constante nas duas Casas do
Congresso Nacional- Senado e Câmara -.o problema
educacional brasileiro, que se apresenta dispare nas dife.
rentes regiões do País.
O Norte e .o Nordeste, como sempre acontece, estão a
liderar as estatísticas que envolvem as taxas do desenvolvimento nacional, quer no setor produtivo da agroindústria, que dispõe de minguados recursos que se maiores
fossem propiciariam oportunidades de emprego às populações atingidas pelo desemprego e subemprego, como
ainda oferecer condições de melhores arrecadações aos
erários estaduais e municipais, com os quais os governantes poderão melhorar os níveis de saúde e c=ducação
de regiões tão carentes, que, se bem assistidas muito po-
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deriam concorr.er para mfniffiiiar o imPefdoâvel desnível
Com o prolongamento da seca, a Imprensa passou a
regio~al.
emitir dados segundo os quais a mortalidade infantil já
A imprensa nos dâ notícia de uma conferência proatingia 250 por mil, 39 maior índice de mortalidade infantil do mundo. E o pior, a Secretaria de_Saúde do Estanunciada pelo Goyernador do Ceará, perante alunos da·
Escola de Comando_dQ Estado-Maior do Exército, em
do passava a prever que tal índice avançaria para400 por
-que o ilustre governante, Dr. Luiz Gonzaga da Fonseca
mil, o mais tardar dentro de 90 dias.
Vejam-, ·meuS Prezados colegas e ilustre Presidente, a
Motta, acredito, num esforÇo incomensur"á:Vel, írivestiiá
no setor educacional, nada menos do que 45% dos recur·
real situação que foi criada no meu Estado'- e creio ter
sos previstos no orçamento de 1985, superando dessa
atingido o Nordeste como um todo, pela terrível estia·
maneira o percentual estabelecido na Constituição Fede·
gem que estio i ou a vida da gente nordestina.
ral, que abriga a aplicação anual, pelos Estados Federa·
Passemos ao tema educação, abordado pelo Governa·
dos nunca inferior a 25% do_total_de recursos obtidos
dor Gonzaga Motta, recentemente, para que compare·
através da_ arrecadação dos impostos estaduais.
mos com os Estudos do Instituto Euvaldo Lodi realiza·
dos em 1980, em plena vivênCia- com a -estiãgem.
E importante que aqui se ressalte o zelo do Chefe do
Exe_cutiVo_cearense pela educação que, acredito não seja
As informçaões do PLANED, relativas ao ano de
1980, nos mostra a precariedade do setor educacional,
outro o desejo dos Governadores das demais Unidades
da Federação, todos imbuídos do anseio de bem servi·
senão vejamos: em 1980, de 1.263.357 crianças_entie I e 6
rem as comunidades que governam. •
anos, apenas 56.212 foram atendidas pelo prê-escolar.
No decorrer de sua conferência, ao referir·se ao Plano
Ago.ra, em relação ao p-rimeiro grau, conforme os dados
da época, o _Ceará apresentava um déficit de 32% no
Estadual de Desenvolvimento- PLANED, O Dr. Gon·
zaga Motta fez questão de afirmar que os investimentos
atendimento, e dentre a população infanto-juveriil, 55%
de seu governo em educação são prioritáriOs, isto porque
não sabia ler nem escrever, e ressaltam os dados, embora
a taxa de analfabetismo no Cearã atinge 43,5%, enquan·
muitas destas estivessem matriculadas no J9 grau.
Em termos de Brasil, vamos encontrar, considerando
to a taxa na Região Nordeste é de 36% e a taxa nacional
a. j:>Opulação totai do Brasil, 42,2% de analfabetos,
é de 26,5%.
Por ai se constata que a maior contribuição fica mes·
deduzindo-se assim ter alcançado_ um valor inferior ao
percentual de analfabetos apenas atingido_ pela popumo com 0 Setentrião e Médio SeteOtrião brasileiros, por·
que, apesar de não_ dispormos de dados atualizados
laçào infanto.juvenil do Cearã, o que evid~ncia que o
sobre a situação educaciorial da Região Norte~ acreditamontante de adolescentes não alfabetizados é de apenas
m-os que esteja em pê de igualdade a do ~ardeste, por·
15%, o que caracteriza a graVidade do quadro cearense.
que luta com as mesmas dificuldades que a gente nordes·
Não conheço o teor de toda a palestra do Governador
tina, se bem não apresente os embaraços cíclicos que nos
do Ceará pronunciada para os oficiais, alunos da Escola
são impostos pela madrasta natureza.
de Comando do Estado· Maior do Exército, mas decerto
S. Ex• abordou um outro problema agudo que se relacioUm outro tema abordado na palestra governamental
na com as finanças do Estado.
foi o relacionado com a saúde, terrivelmente abalada duOs estudos levados a termo pelo Instifuto Lodi, Nú·
rante os cinco anos de estiagem, em que, na verdade, a
fome e a sede mataram em pé de igualdade com as
cleo Regional do Ceará no campo financeiro, chegaram
doenças infecciosas surgidas, como sCmp-re aCOntece, em
à seguinte constatação: no período entre 1970 e 1981, o
épocas de calamidade pública._ __
crescimento da receita global do Estado, em termos
Mas, assim mesmo, 0 'ooverriacfor-Gonzaga Motta re·
teai:S, foi de 286%, inferior ao crescimento da despesa
velou aos oficiais al.unos da EC,EME que ~m 18 D)e5t?$ de
glo?al que foí de 3_31%, no mesrilo períOdo.
administração construiu 50 ilõvos postos de saúde em"'-·--'-· .segurÍdO est; mesma PesquiSa, foi posSível chegar a
uma outra constatação; a Dívida Consolidada do _EstaM
todo o Estado, frisando ainda que ISO mil çria.nças e 37
mil mães estão sendo assistidas por um programa de sudo, isto é, toda e qualquer obrigação contratada-pelo Esplementação alimentar, além de vir desenvolvendo no
tado, em decorrência de financiamentos e empréstimos
Estado,_ por importante lhe parecer, o Programa de
oU concessão de quaisquer garantias que represente com~
Abastecimento Alimentar~ PROBA L.
promisso assumido em um exercício para resgate em
,
.
exercício subseqUente, ·experimentou um crescimento
.
Não ê prectso ser um rlummado para .chegar. a con~ta·
bastante acentuado, saltando de CrS 219,9 milhões em
tação de que no Nordeste, de preferêncr~ me srtuar~1 n~_ 1970 ara CrS. 26 9 % bilhões em 198_1_- ambos medidos
meu ~earã, são acentuad~mente pr:cãnas as condições
â pr;!s de 1981 , 'OJWe apresentou um crescimento glode saude, educação, n~tn~ão_ e habJ~açào.
bal de ordem- de '!2,116% a Uma taxa média anual de
Ao lado da Conferencia do emmente Governad9r
5:;%
Gonzaga Motta, aql!i perfilareí conceit9S de estudiosos
·
·
da problemática cearense, buscando dados do Instituto
- Comparando·se isto com a arrecadãção do iCM, a
Euvaldo Lo di, regional do Cearã, em que, Preocupando·
principal, ou porque não dizer, a ilnica follte própria de
se com o secular problema das secas, acredita haver che·
geração de recursos que o estado do Ceará possui,
gado 0 momento para repensar a pobreza do Nordeste.
chegou-se à conclusão de que esta tem crescido menos
Já que 0 ilustre Governador cearense ateve·se em CO·
que a dívida consolidada; e, o mais grave é exatamente o
que pas~arei a dizer; em 1970, a dívida estadual represen·
mentar assuntos :relacionados com a Saúde e Educação, é
bom que, por exemplo, àbordemos, embora de maneira
tava 5% da receita tributária líquida daquele a:no, para
em· 1981 esta relação chegar -em torno_ de 199%, quase
sucinta, embora importantes indicadores sociais referidos nos estudos realizados pelo acima aludido Instituto.
200%.
As informações fornecídas pefo PLANED em 1980,
Pelos dados financeiros pOr niim aqui tian-scritos e
quando atravessava o Cearão segundo ano de seca, a es·
buscados n~s pesqUISãS do Instituto Euvaldo Lodi, dão:
·nos o quadro r'eal de dificuldades que o at'ual governante
perança de vida ao nascer era de apenas 41,$ anos, quer
dizer, 41 anos e 8 meses, o que se_constitui numa das
do meu Estado terá que enfrentar;-priilCip"almente, no
mais baixas do mundo.
que diz respeito a dfvida soci~íõCjlreterá·de-eni:__
No que concerne ã mortalidade infantil, naquela époprestar à restrutura agrária que sabemos centrada no ca, era excessivamente alta, prov.ocada por doenças in·
complexo latifúndio·minifúnqi&_,_Quand~'Fniifica
fecciosa:s· e parasitárias, avitanlinos_es, desnutrição e
que 90% das unidades prôdü}Õras têm menoS de IOÓ ha e
afecções figadas- ao pãrto.
Cletêin somente 32,5% da áielt total, enquanto 1,34% des·
i:: ainda o PLANED- Plano Estadual de Desenvolvisas unidades têm mais de 500 ha. e detêm 34% da árêa toM
menta -ano de 1980, quem nos dá o índice de mortali·
tal.
dade infantíl, que chegava a 108,12 pOr -mil, nascidas vi.
Deste assuntO me oeúj>arei Doutra oportunidade.
vas.
Era o que tinha a dizer, Si:" Presidente. (Muito bem!)

a
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. Hli:LJO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o-seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Ao confirmar para o ilustre Senador Itamar Franco
que eu achava que devia usar da palavra na sessão de hoje, S. Ex~ mostrava o seu desagrado e a sua decepção pela
pouca ou quase nenhuma freqUência nesses dias no plenário do Senado FederaL Realmente, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, e desestimulante, é até decepcionante
essa ausência de membros do Senado Federal. Até por·
que me parece que há um descompasso entre a eficiente
atividade Legislativa do Congresso Nacional, nesses ólti·
mos dias, e esse aparente marasmo, aqui, no plenário da
Casa. Basta dizer que nesta última semana, para mostrar
a 'fertilidade e a eficiência legislativa do Senado, aprova·
mos o fim da Lei n9 2.065, liberando um pouco mais a
majoração dos salários, e ainda no fim da última semana
conseguimos aprovar, com o consenso de todos os Partidos da Casa, a chamada Lei da Informática, graças, inclusive, a um sobre-humano e muito difícil trabalho de
conciliação do ilustre Senador Virgflio Tãvora.
Eu quis mostrar que não está havendo esse esvazia·
menta na produção legislativa do Congresso Nacional
para ficar evidente que são por motivos ifnportantes e de
força maior que os Senadores não_ estão c_onseguindo vir
a esta Casa.
Todos nós sabemo-s que há uma campanha eleitoral
em marcha e, embora ela seja para uma eleição indireta,
que, talvez, prescindisse dessa mobilização numerosa de
parlamentares, a verdade é que se trata de uma campa·
nha penosa, difícil, complicada, a exigir dos Srs. Parla·
mentares também uma ação política mais cuidadosa e
mais eficiente.
Assim, Sr. Presidente, acho que embora se dê a im·
presSão merencória nessas reuniões do Congresso Nacional, expressamente do Senado, de que porventura alguém pode suspeitar que-a classe polítiCa estfparaàa, es·
i.á em marasmo, a verdade ê que acredito que tudo isso
seja força da campanha eleitoral, com os Senadores se
empenhando vivamente nela em favor dos seUs candidatos. Co"ntudo, as aparências também iri:ij)rcisícinam e
áeio que o Se-nado deveria ter cuidado com as aparên·
cias. Seria o caso, a semelhançã do que tem acontecido
em outras campanhas eleitorais diretas, que se estabf:Je.
cessem algans períodos de esforço concentrado no Congresso Nacional a fim de que os eventuais visitilntes nCs·
ta Casa não levassem a desagradávei impressão sobre o
funcionamento do Senado da República. Sertã o caso
das lideranças entrarem em entendirp_ento de modo que
se estabelecesse um calendário, através do qual se garan·
tlsse-uma melhor freqUência nesta Casa para que não
haja esse arribiente desolador, coriiiistador de sessões
desta natureza. Hoje conseguimos, ainda graças boa
vontade da Mesa, abrir _os trabalhos, mas já ouve oca. ~iões, na semana passada, que não tivemos condições.
Neste ponto,louvo a Mesa do Sehado, porque entendo
que o regii:nentó deve ser interpretado de modo a facilitar e ajudar o funcionamento da Casa e não ser invoca·
do, ser aplicado para impedi·lo. De modo que antes de
entrar no assunto que desejava falar, gostaria de deixar
este apelo às lideranças efetivas aqui do SenadO da Re·
pública para que encontrassem um calendário no sentido
de estabelecer um praz_o de esforço -concentrado nesta
Casa.

a

O -Sr. Virgt1io Távora -

Permite V, Ex.' um aparte?

O SR. ÍI.I!:LIO GUEIROS- Tem o aparte o ilustre
Líder Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• está coberto de razões,
mas eu iria Um pôuco lÍlais além. A pi-evidência sugerida, sem dúvida, é das mais felizes.

-r-
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Mas queria lembrar a V. Ex• que, rfã-semana passada,
na votação de uma lei que,justainente, vai regular, prat~
camente, a sorte do desenvolvimento brasileiro nos próximos cinqüenta anos, que- ê a Lei da Informâtica, não
fosse os acordos de lidçranças no plenário do Congresso
na Càmara - e veja_ bem, havendo sido conv_ocado, não
com um ou dois dias de antecedência, mas cÕm uma-semana pelos rádios e pelos jornais, co_m a notícia sendo
propagada também, pelos Srs. Parlamentares -l,amen:
tavelmente, não foss_e este acordo de tidera_o.Ç.a, nã~ t~rí;
mos o número de Senadores necess4_rios para votação, se
verificação fosse pedida de quorum. Há, realmente, neste
fim dos nossos trabalhos do ano de 1984, por parte do
Senado, seja por ter ínúmeros de seus menibros viajando, seja por raz_ões outras, a qual não atribuo, também,
tanta importância_à campanha, já que ela esta se ferindo
para uma eleição indlreta e não vejo esta ocupação tão
grande dos Srs._ Mem_bros desta ~sa Q.OS seus respeCtivos Estados, há algo a fazer. Os esforços concentrados, a
que V. Ex• se refere e que já dt;r~m tão .b-ons resultados
no passado, devem ser tentados, mas com um e.mpenho
muito grande, senão teremos a repetição do que houve
na semana passada. Era apenas a achega que queríamQs
dar ao seu__oportuníssimo pronuncimento sobre este .assunto. Hoje, aqui, estamos prãticamete assistindo discursos por uma magnanimidade da Mesa. Veja o número de
pessoas presentes ao plenário e V. Ex' há de concordar
que s_e trata de: algo que não devia se~repetir.

O SR. Hf:L[Q GUEffiOS-.. Muito grato ao precioso
apoio de V. Ex.• às minhas palavras. A propósito,jã que
V. Ex• referiu-se as sessões do- Congresso Nacional da semana passada, quero aplaudir, naquela altura, o ges.to
do Presidente Moacyr Dalla, quando foi anunciada a voM
tação do veto s_obre o_s royalties para os Estados, em cuja
plantaforma continental há exploração -de petróleo.
Houve um Deputado, que quis logo lavrar o atestado de
omissão e de- descu_ido do Senado, e não queria :;equer
que o Presidente Moacyr Dalla colocasse em votação o
veto porque dizia ele; ...a Câmara cumpriu o seu deVer e
aqui está com número suficlei:ltf! para votãr o vetO, mas o
Senado não está. Por isso, nós já estamos previamente ·
derrotados".
O PreSídCnte- Moacyr D~ll~~ ~~tr;Í~nto, u;~u da sua
força e fez" a votação na Câmara _dos Deputados. V. EX•
deve estar lembrado, ilustre Senador Virgílio Távora,
que na Câmara dos__Ueputados não haiva maioria abso~
luta dos seus membros. No entanto, eles já estavam la~
vrando atestado de: que a culpa era toda do Sena..do e,
por causa do Senado. o veto sobre_os royalties não iam
ser rejeitã.do. A verdade, sem querer criticar ninguém,
mas apenas me defendendo de__ um_a acusa~o feita por
um ilustre Líder daquela Casa, a verdade é que antes do
Senado ser~ convocãdQ.._a Câm~ra dos DeputadO$ não tinha realmente número para votação, nem sequer de
qualquer matêria e muito menos do veto presidencial.
O Sr. Virgílio Távora -

Per1nite V. Ex• um aparte?

O SR. llt:L[O GUEIROS - Pois não, tetp. o aparte
--

V. Ex,- ---

O Sr. Virgílio Távora- Veja como o que V. Ex' diSse
reforça os nossos temores. Não é pOssível contintiar-coffi
esta freqUência~ por respeito até a nós mesmos. Verificada a impossibilidade do comparecimc:nto, discordamos
das razões, sejam lá quais forem- veja v_. Ex-'CJ:ueeslõll
emprestando pouca importância a este· trabalho tão
grande que devam ter nos seus Estados -__façamos o esforço concentrado. Mas que realmente levemos a sério o
esforço concentrado~ tenhamos m1mero aqui. V. Ex.• há
de concordar conosco que para uma pessoa de fora,
qualquer visitante, qualquer jornalista, verificará que
não está sendo dada a devida importância, no momento,
ao trabalho legislativo nesta Casa. Lamentavelmente
tem que se dizer isto.__
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O SR. HtLIO GUEIROS- Muito grato, nobre Secratas. N~~--~-â nenh~ma novid!!_de 1 ninguém joga uma
nadar Virgílio Távora. Embora alguns Senadores posmelancia, -ningUém joga abacate, ninguém jogã melão,
sani diZ-er que desenvolvem intensa atuacão em Coihis~
porque isso· maltrata e machuca, mas todo mundo sabe
sõeS T.J:cnica_S, em CõmisSõeS Especiais, em Comissões
que se usa muito ovo e muito tomate, porque é uma
Mistas e em ~rabalho político, a-verdade é que a ojjiriião
agressão de ordem ·moiál, deiXa apenas o cidadão sujo e
pública tira nossó comportamento das reuil.iões pie~
fedorento, mãs não passa disso. Não há nada de mais,
nárias. Então se deve ter um cuidado espeCial com o fun~
não há risco à integridade ffsica de ninguém, nem risco à
vida de -quem quer que seja.
cionamento dessas sessõeS plenárias· porque é por elas
que riluifã ·parte da opinião públíca aTere e avalia o nos·
AqUi ito-BraSH, graças a Deus, mas graças a Deus que
so -trabalho.
- nós ficamOs"só-nã-base do ovo e do tomate. Porque ness~
be rÕodo qUe, ao enceriar eSsa primeira pãfte do meu _ !a gr-ande naçãO modelo, padrão e exemplar que são os
Estados Unidos, além de às vezes, ou muitas vezes, os
discurso, eu gostaria de reiterar o meu apelo às Lidecandidatos e políticos l"evarem ovo e tomate, também le-ranças desta Casa para que formulem um calendário especial neste fim de ano de campanha eleitoral, a Tim de
vam tíro no pulinão, tiro na cabeça. Tiro no pulmão
como aconteceu com o Presidente Reagan, e tiro na caque se estabeleçam semanas ou dias para a realiza~ão de
um esforço concentrado, durante o g_].lal nós deveremos
beça, como acollteceu coin o Presidente John Kennedy, e
votar as matêtias em pauta e também discutir O$ assun~
tiro nas vértebras e na medula, como aconteceu com o
tos maiS importantes.
-dovefnadof--Wafãce, do- Alabama. Isso sim é que é altaMas, sr-. Presidente, Srs. Senadores, antes de saber que
mente censurável. Mas ovo e tomate, isso ac(!ntece ami4~
não haveria tão grande freqUência na ca~ã,.. eu me insere-de nos país~ ~.emoC~áticos, e o máxímo que os jornais
vi ··pâra abordar esse problema da campanha indireta.
desses países ciVilizados dízem é o seguinte: õ" Presidente
A tirar~se pela leitura dos jornais deste fi~ de semana,
Reagan foi alvo de uma manifestaÇão com ovo e tomate,
só isso. Ninguém vai dizer: Ah! não vai haver mais
o Brasil atravesSOu uns dias conturbados e agitados, porque há cíuem queira transformar ma:nífestações._de iilsaeleição nos -Estados l.!nidoS. Vamos acabar ?9P\...~~~--,_=tisfa_Ção e desagrado para corri um dos cã.ndídatQ:i à Pre-Constituição. Vamos emendar o artigo tal, variiõt~Tf:ii~
-'-Sidência da República niotivo suficiente para sej~stíficar
um _ato· ihs~itu_ciOnal, não vai haver eleição em nÓveliibfó-- :_:---~
um-a ruptura na ordem constítuclonal vigente:
para Presidente-da· República etc.
_ Ning~ém Se lembra de dizer isso. Menciona-se o fato
Especialinente os jorn-ais-de Brasília têm dado muitO
eco a essa ameaça, a esse perigo de uma outra· anonrtã.liporque 6 fato, realmente, é. noticiável. Mlls rhfí~ã:Jkdade constit!lckmal n9 País porque em Sergipe alguns
não tem nada demais nisso. E desagradávFJ pa~ quem
sergipanOs entenderam de manifes,tar desagrado pela
recebe vaia, para quem recebe _tomate, é desairádbVel,
presenÇa do eminente Deputado Paulo Maluf, e no Ceanão ·vou dizér que não _é; seria bom que não acont~cesg:.
rá outro grupo de manifestantes também quis dar a enMas di(:er que oS sergipanos são sanguinários, descentender que não é do seu agrado a presença, na Presidêndentes.cie__Ãtila, o rei dos hunos, mas não o Átila o nosso
cia da República, do ilustre Deputado Paulo Maluf.
porta-voz, e que queriam sangrar a carótida do OeputaNota-se que nas duas cidades, Aracaju e Fortaleza, houdo Paulo Maluf para sugar-lhe o sangue, isto é um ~xave também manifestaÇÕes de aplauso e solidariedade ao
gero descol)luliaf, e não podemos estar dando guarida e
nem eco a essas noticias _e_ a esses comentários.
candidato do PDS. S. Ex• também foi alvo de aplausos,
âe vivas; de entusiasmo. E por exemplo, em Natal, S. Ex'
O Sr. Ju_~y M_agalhàes- Permite V. Ex' um_ aparte?
-chegou mesmo a ensaiar um passo de dança, mostrando
que é bom no samba de pé, para os manifes'tantes-que fo~ Q SR. HELIO GUEIROS - Tem o- aparte o nobre
ram ali dar-JQes as boas vindJ~,S. N~o sei por que, entre~
Senador Jutah,y__..Magalhàes, da gloriosa Bahia.
tanto, a imprensa, ou grande parte _da impresnsa, se es--~"quece de dar d~taql,!e a esse lado positivo-da campanha
O Sr._ Jutahy Magalhães- Acho que V. Ex• está fa-eleitoral do Deputado Paulo Maluf, para insistir apenas
(:end_o um: di~i'urSo com certo humor, com certa iron1a,
em alguns ovos, alguns tomates e algumas vaias qUe es~
porque não posso admitir que V. Ex• defenda -o direito
tão sendo lançadas sobre o candidato ..
de a.tir!U'-se ovos e tomates em qualquer candidato. AcreClaro que tu_do isso, Sr. Presidente _e_ St;s. Senadores, ê
dito que V. Ex• defenda o direito de manifestação de o pi~
desagradável. Nenguém go~ta de !~v ar oVO, nem tomate,
nião, de liberdade de expressão, o direito de ir e Vir, o di- nem vaia. Mas temos que convir que nãO ê passivei rima
reito de-IQÇolnoçãÕ. Acredito que_ V. Ex• defenda todos
democracia que não resista a tomate, a o_y_o, a vaia.~ ab~
esses dífeitos e não aceite a agressão. A vaia em si é Uma
soJutamente normal e natural um candidato sofrer, de
coisa. atirar-se obj_etos, seja ele qual for, em outro cidavez em quando, atê atguns vexames e constrangimentos.
dão, é uma agressão. O perigo disso não é só esse probleQuero dizer a V. Ex~ que, embora não seja _o mais antigo
ma político: IflfeliZíiiente; no Brasil, ainda temos essas
desta Casa, quero crer que não houve aind3 um Político
ressalvas que alguns desejam fizer, de que_sempre corre
do Brasil que não teve algum momento de situações de-perigo essa planta tenra da democracia, que é uma frase
sagradáveis em sua peregrinação Por seus Estados e em
-feita desde o tempo de Mangabeira. Mas o problema
outros Estados brasileiros.
não é s.ó este~ O p-foblema também é o perigo, e o perigo
Eu me lembro, por exemplo, de uma vez quandÕ can~
maior, talvez, é de que haja também, da parte de outros,
didato, sob o Governo do atual Ministro Jarbas Passariuma reação do_ m~o teor. V. Ex• pode imaginar o que
nho, era uma luta para eu consegui! fazer um comício no
seja nós transformarmos o Brasil, nessa eleição indireia,
interior do Estado, porque todos eles en\m p~aticamente
em um choque entre partidários dos dois candidatos. O
empastelados por foguetes-de~assobio_.. pó"r·vaias e por
que há de mais grave nessas manifestações é que elas fouma série d_~ coisas. Mas não foi por caUSa âisso que nós
ram preparadas, e preparadas por elementos do Partido
deixamo~s= ctr"!azer a nossa campanha, mas cont~nuamos
de V. Ex•; forã.m deputados do Partido de V. Ex• que d~
tranqUílams;te:· na -campanha eieítQrai, e, embora- c_om
rigiiam essas maiiTféStaÇões. Este é o problema maior:V._
sucesso e in"Sicesso ali,_ nóS consideramos tudo isso muiEx• não--vai dizer que há espontaneidade de se levar o
tO norm-ar ó1.uito natural. Por isso, não dá para entencaixão com ovo e tomate dentro dele. Não é espontaneid,ey cõffiO àgora se queira estar-de binóculo, num alerta
dade;_ isso-é preparo. E preparo, toda imprensa publicou,
tõ.ta[,- PaTã ver o que vai acontecer nas demais cidad~
de qu~m? De uma deputada do Ceará que dizem que~
brasileiras, porque, a partir de algum-ª vaia ou de algum
exaltadíssima, mas que ê, de qualquer maneira,, uma de.tomate, ou de algum ovo, hã o ris.co .~e acabar c9m
putada do PMDB. Estç: é o maior perigo~ TenhO receiO
~$a jncipíente democracia brasíleim.~ro di(:er a V.
de se dar armas àqueles que não querem ver a democraEx•s que, embOra o ovO e o" tOmate n'í~m nada agracia proliferar no Brasil. Não podemos dar argumento
dáveis para quem é alvo deles, a verdade é que se trata de
para isto, nós temos que fazer um esforço. E o candidato
dcis materiais da tradição dem_ocrãtica dos países demo~de Y~ Ex' tem declarado, peremptoriainente, muitas e
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reiteradas vezes, que não deve haver .esse tip-o de-agressão. Mas, infelizmente, parte do Partido de V._ Ex~
mos ver se conseguimos evitar íSfo, pofque, sie nós chegarmos ao exagero contrário, de, quando chegar o candidato da Oposição, haver também gente que se reúna, não
espontaneamente, mas preparados para fazer um ato de
agressão_~ isto_ vai ser o fim. Isto não é d~mocracia, Sr. Se-

ya-

nad_or._
O SR. HtLIO GUEIROS -

Nobre Senador Jutahy

:que

Magalhães, v. Ex~ me faz justiça qu_8.nd0 diz
nã_o
concordo com isto. Eu não estOu dizendo Que isto é agradável, que isto é recomendável, que isto éconveniente._O
que eu não concordo é dizer que,_ por ca_usa disto, está

ameaçada a ordem democrática e constitucional no País,
está ameaçada a própria eleiçãO indii'eta para Presidente
da República. Isto é um excagero brutal, escandaloso,
impertinente, s_em nexõ. São coiSas absolutamente normais mima camPanha eleitoraL Campanha eleitoral não
é congresso de Filha de Maria.
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O Sr. Jutahy Magalhães -- Normal, não: anormal.

O Sr. Jutaby Magalhães- E aquela história: pimenta
nos olhos dos outros não arde, _
- --O SR. HE:LIO GUEIROS :- Acontece que o ex~
Governador Tancrédo Neves, aqui, nas barbas do Palácio do Planalto, um dia, saindQ_do Hotel Nacional, recentemente, nãô faz um mês ou dois_, levou tambêm a sua
--·~Ovação", como diz o Odorico Paraguaçu:jOgaraffi-OVO
em cima dele aqui, ao sair do Hotel Nacional. Ele simplesmente se limpou, seguiu eril frente e não deu maior
importância, nem Para rádio, item para televisão e ninguém falou mais nisso. Não ~eu ênfase para o assun_to,
di maneira nenhuma, e é isso que eu penso ·que dC?ve ser
feito. O ·que estou estranhando é simplesmente essa ênfase que se está querendo dar a esses fatos, ·como se eles
fossem capazes de alterar a normalidade constitucional e
a-n-ormalidade de uma campanha eleitoral.
O Sr. JoãO Lobo- Permite V. Ex• ·um aparte?_
O SR. H~LIO GUEIROS- A não ser marinheiio-de
priineira viagein, todo político nO· Brasiijâ expefimenfoU
situações parecidas, senão senieihantes a essa.

O SR. Htl.IO GUEIROS - Nãó é congresso de Fi~
lhas de Maria, onde todo mundo está certinho, direitinho, de mãos postas, rezando piedosamente. Isto é congresso de Filhas de Maria. Em um comfcio ·político, a
presença de um candidato, de u_m p~Utico, I!utn~ cid~de,
é coisa mas rriovimentada, onde pode -~contec_er alguma
irreverência, e é nâtU.tarqU.e aconteça.V. Ex!- falou em caixã-o. Há poucos dias, nobre Senador Jutahy Magalhães, porque eu não permiti; no uso do
meu mandato de representante do povo do Pará, porque
eu não concordei que o píojetiiâe Serra Pelada paSsasse
na frente do projeto do Estado do Pará, também foi feito
meu enterro lã na cídade de Marabá.

O SR. HllLJO GUEIROS C..: Já pegamos vaia, jãfomos ameaçado de agressão,já fomos até, às vezes, preso,
mas nem por isso se vai dizer que é o ftm da democracia
no Brasil, que ê capaz de não havei mais eleição para
Presidente da República, porque quem já viu jogar tomate e ovo em alguém? Se esse critério _fosse verdadeiro,
daqui a pouco não haveria mais jogo de Futebol no Brasil, porque todo mundo sabe que o torcedor, quando
acaba de chupar uma laranja, no campo de futebol, joga~
a em cimã do jogador do qual ele não gosta. Isso ê erradQ, mas é usual, é natural, e lá no Maracanã ...

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas, se V. Ex• permite,
não jogaram-caíxão rienhum em-v:-Ex• . . .
-

O Sr. Jutahy Magalhies - Se V. Ex• permite um
apáfte, dentro das regras do futeboL..

O SR. Hf:LIO GUEIROS- Já vou dizer. V. Ex• não
sabe, vou dizer a V. Ex•, pois V. Ex•-não eStá Sa~endo.
Então fizeram o meu énterr6 e, inchis-ive, aá-ãrl]araln algum boneco pareciçio comigo, ou maqui~do à ~inha s~
melbança. Colocaram no caixão e fOranl ~_êsPách~~ pela
VARIG. Quem ficou do meu lado e não ddxo_u·o caixão
chegar aqui foi a VARlG. Não foi a polída!)l.ã_'? (()i o
Exército, não foi a Marinha. rião foram as forças Armadas; apenas a VARIG achou ... N~o foi"l'!em por ii preço amim. Foi porque eles colocaranl al&urllã-cOisa dete~i~rá.- .
vel e a VA RIG recusou-se a faZer o transpõl'ie.~ Mas fizeram o meu enterro e mandaram ainda que o caixão, com
o meu suposto corpo-defunto, fosse remetidO. para cá,
para ser recebido com todas as desonras, no Aer~p~_E!o __ _
de Brasília.
Por qu-e Paulo Maluf vai ser melhor Que um senador?
Se podem fazer o meu enterro, se podem fazer esse tipo
de crítica exagerada com um Senador da República ...

O SR. HtLIO GUEIROS- E lá no maracanã os soldados, preventivanle~ie. evitam que o torcedor fique
chuparido laranja na arquibancada. Não pode, ele só
pOde chupar laranja fora do Marac(:!nã. Quando ele entra, não leva mais. Quer dizer, ninguém vai, coin iiào,
quen:r- acabar...

O Sr. Juthay Magalhães --V. Ex• me permite esclarecer. Eu não falei do caixão; falei do que levaram dentro.

O SR. H~LIO GUEIROS --."então, não há por que
o Deçutado Paulo Maluf, só porque é o candidato. do
PDS, não possa Ser atingído por alguma coisa desagradável. Não. Ele pode.
O Sr. Jutahy Magalhães- Então V. Ex• acha que o
outro candidato_ também pode receber;
O SR. HI!:LJO GUEIROS- Nobre Senador, eu não
vou dizer que_ pode.
O Sr. Juthay MagaJbàes- Esse é o problema. V. Ex•
não quer o ruim para o seu; quer o ruim para o outro.
O SR. HRLJO GUEIROS- V. Ex., não siibc_o que eu
ia dizer. Espere um pouquinho.
-

O ·sr. Joio Lobo -

Permite V. Ex' um aparte?

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite apenas
um aparte? Dentro do fUteboL.._

O SR. H~LJO GUEIROS- COm os jogos de futebol
no Brasil, nem impedir que o torcedor, de vez em quando, lance qualquer coisa.

q

Sr. Juthy 1\-Jagalhães --Dentro das regras do futebol, V. Ex' que é conhecedor do assunto sabe, quando
existe algum problema çies~e tipo, de agressões em um
campo de futebol; é proibido ao time dono da casa continuar a jogar nesse campo que fica interditado. Portanto,
_ não leve para esse exemplo, porque dentro do futebol,
interdita-se o campo. Se passássemos para a política, se
extrapolássemos para a política, acabávamos com as
eleições. E não é isso o que desejamos ..
O- SR. HtLIO GUEIROS- Nobre Senador Jutahy
Magalhães, não sou somente eu o expert em futebol, V.
Ex.' o é também, tanto que deu provas. Mas quero dizer
a V. Ex•, ainda jogando no seu conhecimento do assun~
to, que, até hoje, no Brasil, nunca ouvi falar de campo
interditado. Vemos pela televisão certos campos absolu~
tamente impraticáveis, a assistência quase que em cima
do.jogador, aperreando o jogador, mas ninguém i.nterdita campo, porque a verdade é que todo mundo _entende
como absolutamente natural essa situação-.
- Mas, Sr. Presidente, Srs. Sei1adoi-es, continuandõ nes~
te assunto, quero dizer que fui surpreendido- já que estamos falando_ de _atitudes desaconselhaveis, inconvenientes e impertinentes fui surpreendido pela leitura dos
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- jornais daqUi de Brasília e também do meu-Estado, da
notícia de que o ilustre comandante do Prirnéiro Comando Aéreo Regional resolveu negar a Banda de Música da
Aeronáutica para a mais tradicional procissão, não só do
Pará, mas talvez da Amazônia e do Brasil: o Círio deNa-zarê. E mais, S. Ex.', além de proibir que a banda da Ac-ronáuüca abrilhantasse, como faz todos os anos, gloriosa procissão do meu Estado, ainda proibiu que qualquer
militar da Aeronáutica fardado acompait-hasse o Cirio de
Nazaré.
Eu acho, nobre Senador Jutahy Magalhães, que para
o paraense isso é pior do que jogar tomate e o_vo em cima
de um candidato. I! uma atitude absolutamente injustificável. S. Ex• fez isso, o ilustre Comandante do Comando
Aéreo Regional, porque no ano passado, no dia do
Círio, o-Arcebispo de Belém fez uma proclamação em fa·
Vor dos padres franceses presos. Mas, se a Igreja não defender o seu sacerdócio quem é que vai defender? O que
seria estranhável e condenável era o Arcebispo d~ Belém
não deferider os seus pastores. Eu acho que ele tem a
obrigação, e esse fato não deveria ser motivo para uma
revanche- uso o nome revanche porque também estou
cheio dessa estória, nos jornais, de que a vitória dó
PMDB é a vitória do revanchismo- pela proclamação
do__ Arcebispo de Belém, no ano pàSSãdo, pelos padres
que estavam presos.

O St. Jutaby Magalhies- V. Ex.' me permita, nobre
Senador, eu não conheço o problema lá do Pará nessa
circunstância, mas eu Ii nos jornais - e nã.o sei se foi desmentido, porque eu não li nenhum desmentido -que o
Arcebispo do Pará, solicitava que não se transformasse a
procissão em assunto politico, e ele mostrava até o interesse de que os candidatos não comparecessem à procis_..
são como candidatos de seus _partidos. No entanto.
parece:me que haverâ qualquer manifestação de oi-dem
política durante a procissão, pelo menos tentar-se-á
aproveitar o aglomerado de milhares e milhares de pes~
soas para manifestação política. E todos nós reconhecemos na procissão do Círio de Nazaré como uma das
mais impoi:tantes dei Brasil, aquela que leva mais gente
às ruas, acompanhantes, devotos verdadeiros e também
os que querem aparecer como devotos que não sabem,
talvez, o que significa o Círio de Nazaré.
O SR. HtLJO GUEJROS -Nobre Senador Mahy
Magalhães, quem estâ dando a conotação pública ao
Círio" de Nazaré é o ilustre Comandante do C<?m_ando
Aéreo Regional do Pará. Ele é que está toinando--uma
atitude política, e não o Arcebispo de Belém.
O Sr. Jutahy Magalhiies- Eu não estou acusando o
Arcebispo de Belém, estou dizendo que ele solic~tot.t que
se mantivesse apenas a devoção; pelo contrário, eu estou
elogiando a atitude dele. Infelizmente, ele não foi atendido.

O SR. H~LJO GUEJROS - Nobre Senador Jutahy
Magalhães, na verdade, e todos os anos acontece isso,
não rem porquê o político deixar de acompanhar o Círio
de Nazaré pelo fato de ser interpretado como fazendo
exploração política. Não tem sentido, é a mesma coisa
que o GOverno deixar, por exemplo, de fazer uma mani~
festação, distribuir brinquedos no dia de Natal com
medo de que isso seja tranfoçmado numa__ exploração
--política.
O Sr. Jutaby -Magalhães Arcebispo estava errado.

Mas V. Ex• alega que o

O SR. H~LIO GUEIROS- Não. O Cirio de Nazaré,
aléffi de ser uma devoção, ê também. uma atraçi\o turística. ~É evidente _que desperta atração e curiosidade em
todo o Brasil. Desde que eu me entendo, é a mesma lengalenga, todos os anos- e não pense V. Ex• que ê a primeira vez que s_e diz. que o Círio de Nazaré não deve ser
transformado em manifestação política e etc.
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Quero dizer a V. Ex• que nunca, jamais, o paraense
deixou que se transformasse o Círio de Nazarê em manifestaçã.o política. Iludem-se aqueles que pensam que o
povo do Pará não sabe fazer a distinção. E digo maiS:
tem gente que quando vai ao Pará e vê algum político
ac_ompanhando o Cftío de Nazarê, que já foi acOiripã.nhado por Paulo Maluf,já foi acompanhado-pelõ Presidente Médici, já fOi ã.companhado pelo Presidente Figueiredo, só o Presidente qeiS.ei não foi - e -c.oni.O lá
existe o costume quando a berlinda passa- e geralmente as autoridades vão ao redor da berlinda- e vê o povo
que es_tá parado_ aplaudir, tem gente, tem jOrilal_ista que
pensa que o aplauso é para a autoridade política, para o
eventual homem público que está ali. Mas não~. trata-se
de um costume, de um hábito do paraense aplaudir a
berlinda quando ela passa em sua frente. Agora, quem
não sabe, os jo_rii:alí_stas- que vão_ ao Pará noticiam, por
exemplo, que o Ministro Jarbas Passarinho foi aplaudido quando passou. Não é nada disso, o aplauso é para a
Santa, é para a berlinda da Santa. Não existe eSSe-ã.plauso pessoal, direto, para o -polítiCo._ A -Santa, a Virgem de
Nazaré é aplaudida, e não o politico eventual que vai
passando por ali.
O Sr. Jutahy Mag~lhies - Quer dizer que se Chegarem aqui e falarem que o Tancredo Neves foi ã.plaudido,
eu logo vou dizer: Foi a berlinda, não foi o Tancredo.

O SR. Hl!:LIO GUEIROS- ~ i;to que eu quero dizer
a V. Ex~ Quando sair nos jo_rnais_ daqui que o Povo
aplaudiu o ex-Governador Tancredo Neves quando passava, não aceitem muito esta veiSãO, ê claro que ele sefá
recebido co_m efusão, com carinho pelo povo paraen:Se,
mas na hora do culto à Santa não tem desvio.

festa dO CíriO de Nazaré vai ser transfoimada nO grãnde
comício do candidato Tancredo Neves. V. Ex• sabe que
vão juntar os aplausos esp_ont~ry.~~ da b_e~ILI'!t;!a ~om _os
-ã.piausos- para a glorificação do can-didato _de V. Ex• Então, .não aªia'!t:I quer~_ini!'lim_iniZ'!!; ~_-_a-~~_o_P!Udente,
e louvável de V. Ex•, porque a realidade é outra bem diferente.
-

O SR. Hl!:LIO GUEIROS -

Nobre Senador João

Loho, sou forçadQ a Tepelir a injúria-de V. Ex• à devoção
do povo do Pará. V._Ex_•_embora não tenha sido intencional, está injuriando ó povo paraense, quaildo acha que
uma pr-oCissão, que tem 191 anos de 6:.istência, atravessou todos os períodos· no Brasil: Império, República Velha, República Nova, a ditadura de 45, 64. com a presença de todos os eventuais detentores do poder, nunca o
povo do Parã deíxoU deturpar essa procissão. Vai ele,
agora, no Ano da Graça de Nosso -Seilhor Jesus Cristo
de 1984 1 fugir a esse padrão, a essa tradição, para se chamuscar na política? Pode crer, nobre Seitadõr João lobo,
que isto nRo vai acontecer. Não é esta a intelição do Governador Já der Barbalho, quando convidou como faz t_odos os iriõs, um persõna"gem oU uzria pefs0i1alidade não só S. Ex• mas todos os outros Governadores- para
conhecer essa grande procissão do povo par~ense. Nunca aconteceu isto e -nein vai acoritecir ·agora. Quero,aliás, em nome do 'povo do Pará~ convidar V. Ex• como
hóspede especial daquele povo para assistir"ão Círiõ de
NaZái'é hO -pr6xirri0 domingo, -parã-Ver, cOmOs séus próprios olhos, que o povo paraense não mistura política"
com religião.
O Sr. Humberto Lucena- Penriite V. Ex"fum aparte?

O Sr. Jutahy MagafhâeS --Eu aplaudo V. Ex• por
considerar assim.

~

· O SR. Hl!:LIO GUEIROS --Posso garantir a Y.. _Ex•
que não haverá desvio, o povo vai aplaudir, vai venerar,
vai adorar, vai presfú suã -hOini:ila&erfl à Sã:nTa, exclusivamente à Santa. É impressiõnante isso no paraense, é
impresSionaritel Ele não confUnde, ele não mistura,
bora alguêm possa, eventualmente, se confundir pensando que o politico_está chamando mais a atenção do que a
berlinda da Santa. Posso garantir a V. Ex• que não acontece isto no CfriO de Nazaré que, aliás, vale a pena ser
visto seja pOf rancredo,- seja" "Por Figueiredo, s6Ja ·porquem quiser pois, na miilha opinião, embora não seja
autoridade no assunto, ê a maiOr demonstração de fê, de
entusiasmo, de devoção de um povo por uma Santa da
Igreja Católica._ h- realmente impressionante, só vendo
para se acreditar.

em-

O Sr. João Lobo --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. Hl!:LIO GUEIROS nQbre Senador João Lob_o.

Concedo o aparte ao

O Sr. João Lobo- Ilustre Senador, V. Ex• é realmente um habilíssimo pregador e tenta minimiriízar uma coisa que, aliás, parece ser normá da cúpula do Partido de
V. Ex•, que são os acontecimeritos para ver· se tirB.m real~
mente a gravidade da coisa. Não tem nenhum ponto de
comparação entre o que se faz com o candiâ<ito Paulo
Maluf, em alguo:S Estados, e o que foi feito_com V. Ex•
não tem nenhuma relação. Com V. Ex• foi uina manifestação de um grupo pequeno, descontente com a posição
que V. Ex• tomou em benefiCio do seu Estado, eu reconheço agora, e que era uma coisa concentrada, nitidamente marcada por um grupo. Não 6 o que se está fazendo atualmente, há de fato uma minoria org<inizada. V,
Ex~ foi, em -efingC, enterraao, COisa que deve ter sidO motivo de orgulho para V. Ex• como paraense, como defensor do Governo do-Pará. Mas, V. Ex• ininimiriiza- os
acontecimentos, e, naturalmente, tenta também se oporà atitude do Comandante que não quis ceder a banda de
música ao Círio de Belém; toda a imprensa sabe que a

O ~R. H~IO GUEIROS - ~oi~ __nªo. Ouço, para
concluir, Sr. Presidente, o aparte do ilustre Líder HumbertO Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - A propósito das manifestações que"têm havido contra o Deputado Paulo Maluf,
durante as suas visitás- aos vâri"OS Estados; go-Staria que
ficasse claro que a posição oficial do PMDBjá foi cOlocada pelo nobre Presidente Ulysses GuíinaTtles e pelo
Governador íancredo Neves, que é nO sentido de que
nós não estranhamos qualquer manifestação espontânea
da opinião" pública. __ Nós condenamos, porêm, qualquer
manifestação adredemente preparada de hostilidade a
quem quer que seja: E, por isso, nós ressáivamos a res~
ponsabilidade do PMDB em quaisquer manifestações dirigidas que, por acaso, tenha havido por aí afora. Se al_
gum ritembro do Partido, inclusive i>aflãnielltiir, compa~
receu a algumas dessas manifestações_ o fez ·com a sua
res.-põi1SãbHidade absolutamente pt:ssoã:l, sem nenhum
respaldo da Direção Nacional do P.irtido. SÍlbe V. Ex•
que essa é a posiçãõ do l>ai-tidO do MõViffieiltõ-DeniOciático Brasileiro, serii, entretailfo~ deiXar- de registrar,
como bem o fez V. Ex•, que é dil esSência-da democracia
tanto o apoio como o desapoio aos candidatos porventura lançados a pleitos eleitorais.

·o

sR. HlLIO GÚEIROS- Muito irato ;o oportuno e ilustre aparte de V. Ex~, nobre Senador Humberto
-Lucena.
Quero dizer, para mostrar a iriocência d_o PMDB em
toda esta questão, que se há indíciO de proVas de- que alguêni'está dirigindo isso, ê muito fácil apurar·a responsabilidade~

Mas para mostrar a inocência do PMDB em toda essa
questão, basta dizer que no episódio da campanha das
çleições di retas, a quem V. Ex• compareceú em muitos
coniícios, sObrou vãia para o PMDB:
.. Otnsei de ouVir a.Cjui_ V.,. Ex's. falarem e ressaltarem
que Qgovernador Franco Montara foi vaiado ...
O Sr. Jutahy MagRihães- V. Ex~ não confunda vaia.
A vaia é uma coisa, agressão é outrã.
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O S1L H.tiJo GUEIROS- Verifica V. Ex• que somos iilocentes, porque até em mani.festação pieparada
oficialniente pela Oposição, o PMDB também pega um
pouquinho de vaia. Nem por isso, Sr. Presidente, Srs. SenadorC;S, consideramos isso um fato inusitado, capaz de
àbalar as estruturas Pa democ_racía brasileira.
Por fjm, Sr. Presidente, quero fazer, desta Casa, um
apelo ao ilustre Comandante Aéreo do Pará, no sentido
de que -s._ Ex• reveja sua atitude e empreste a colaboração
da sua força á Procissão do Círio de Nazaré. Essa atitUde
d(i_C_oriúmdãrüe õ.ão vai afetar em nada o brilho da procissão, não vãi arrefecer o entusiasmo, não vai ari:efecer
o ânim~, não vai 4íminuir o brilho do espetáculo, mas
vai deixar _um ranço, uma antipatia, uma malquerença
da p~rte do r~vo para com a Força Aêrea Brasileira, que
é tão benquista, tão querida na Região Amazón-ica. A
Região Amazónic:i e O EstadO dO Pará têm muita simpatia, amizãde respeito pela Fo_rça Aérea-Brasileira. Eles
fazem -uma Obra realmente fantástica, tantO.inais riaque-le tempo em que não havia as· comunicaÇões, ·nem asestradas- d"e -hOJe~ Eraffi os bravos -ãyiadores brasileiros que
faziain Coiltatoi-~ ligaçãO entre distantes e longínquas cida4~s_<!a__~-lll~§ni~ _A f~B é alt_ªmen~t;_simpatizada, estiffiada-e-queriC!illO iniu Estado. Não há Põi'que agofa,
po:;- catisa de l!ma diyergência Cveiltual com o Arcebispo
de Be-léffi, querer-se agredir a toda uma população que
gosta da Aeronáutica, mas que vai ficar niifuralmente
sentida em verificar que esta força, ao contrário ,d_o ExérCito e da Maririhã, que vão comparecer, vai ficar ausente
da mais tradicional manifestação de religiosidade do
po':'o d~ meu Estado_. E.o_apelo que façcf, aC? final do meu
proOUiJCialnentÕ,-ao -ilustre Comandante da Amazônia.
Era Çl__que eu tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)

e

O SR, PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concodo a palit.vra ao nobre .Senador Humbert_o Lucena, para uma
breve: ~omunicaç_ãQ. (Pa_usa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo, para
um a _breve comunicação~

O sR. JQÃ_O LOB.O (PDS - PI. Para uma comuni~
cação._Ãem revisão Qo orador.)""""'_Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero comunicar, neste momento, a esta Casa, o falecimento do ex-Senador Luiz Ribeiro Gonçalves, piauiense ilustre-que exerceu_com brilhantismo, com honradez e
o seu primeiro mandato de Sendor entre 1934 e 1937.
PO-stifiOi-irieDte; S. EX• exerceU ainda o mandato de se:.
Qa,Q.or ~trej~4Q_~ 1950. O_seu fal~cimento ocorrido .na
se.xtª"'-feita-.Jlltirna, dia 5 de outubro, aos 90 anos honrados e 9"_!gnam~nte yividos, deixou inconsolável9s seus fam_i!iares, os seus amigos, seus admiradores e todo o Estado do Piauí.
_S_, __E:s.! e:xerce_º dllrante a sua vida cargos dos mais expressivos: foi Secretário-Geral do. DCT, Diretof~Geral_
do DNQCS e Dire~or-Geral de Qbras Pú,blicas e Agricultura do Estado do Piauí.
Qtier_o, Sr. Presidente, solicítar que seja regisfrado nos
Anais desta Casa os votos de pesar e que sejam os mesmos estendidos a sua viúva, Alice Ribeiro GoDÇaiVes, ã
sua irmã Selé Mendes Ribeiro Gonçalves e âo seu sobrinho piauiense o Ministro Afrânio Nunes, do Tribunal de
COiltas do Estado do Piauí.
Quero pois, Sr. Presidente, com apoio nõ ã.rt. 24l,letra b, no art. 244, letra a do Regiménto da Casa, soliCitar
que-seja registrado este fato e estendido os votos de pesar
aos seus familiares.
O Piauí e_ o Brasil perdem no Senador Luiz Ribeiro
Gonçalves um homem de caráter, de muita dignidade
que se comportou como um exemplo vivo, tanto para
com os seus coestaduanos, como _para aqueles que tive--ram ã honra de privar com S~ Ex! nesta Casa.
Era esta a comunicação que queria· fazer, neste momento, solicitando, também, que a Casa cõnvoque- uma
sessão especial em homenagem ao ilustre morto.
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto):..._ A Presidência
aguarda a remessa do reqllerimento referido pelo nobre
Senador João Lobo, (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pefo Sr.

O SR. HUMBERTO LUCENA PROJVUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

}9-Secretário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. S[1NADORES:

a lido e .aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 239, DE !984
Pelo falecimento do ex-Senador Luiz Mendes Ribeiro
Gonçalves, ocorrido no dia 5-10-84, requeremos, na forma regimental e de acordo cOm as tradições da Casa, as
seguinte homenagens:
a) inserção em ata de voto_ de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1_984.- João Lobo.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto}- A Mesa se associa à homenagem prestada ao falecido Senador querepresentot,J. nesta Casa, por duas vezes, o seu Estado, o
Pi:iuí, com díinidade e respeito.

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hâ quorum para deliberação.
Em conseqüência, as rii.atériãs da OràCnl do Dia; em
fase de votação, constituídas dos Projetas de Lei da Câmara nos 10/81, 44/81, 53/77, 65/79, 14/84 e 79/79; e
Projeto de Lei do Senado n~'s 41/82, fic3in com a sua
apreciação adiada para a próxima sessãO ordinária.
O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Item 8:
Discussão, em segundo tu.::no, do Projeto de Lei
do Senado n' 13,_ de 1980, de autoria do SenadQr
Itamar Franco, que estabelece abatimento nos
preços de derivados do petról~ e dq á}çgo~, quando
destinados ao consumo própno de motonstas profissionais autônonios, tendo
PARECER _sob n~' 533, de 1984, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão. (Pausa.)
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão da matéria em segundo turno,
sem emendas, é a mesma considerada definitivamente
aprovada, salvo se algum Senador requerer seja o projeto submetido a votos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário.

1~>

· b lido o seguinte
REQUERIMENTO No 240, DE 1984
Requeiro, nos termos do art. 315, in fine, do Regimento Interno do SenaJo Federal, seja sub~etid.o a votos o
Projeto de Lei do Senado_n9_ 13, de 1980.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1984.- Virgflio Tá*
vora.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em virtude da
inexistência de quorum, a votação deste requerimento
fica adiada, ficando sobrestada a decisão sobre o Projeto
de Lei do Senado n~" 13, de 1980.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Cóncedo a palavra, como Uder, ao nobre Senador Humberto Lucena!
para uma breve comunicação.

Altevir Leal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz
- J osê Sarney - Alberto Silva ~ Josê Lins - Carlos
Lyra - João Cairnon - Nelson Carneiro - Morvan
Acayaba - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Mauro Borges - Gastão Maller - Affonso Camargo
- Jorge Bornhausen - Pedro~Simon.
O SR; PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Voltamos à
lista de oradores.
Concedo a palavra a:o nobre Senador Mauro Borges.
(Pausa.)
S. Extt não está presente.
Cóntedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.)
S. Extt nâo está ·presente:
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
·(Páusa.)
S. Ex•não está presente.
ConcedO a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto,
O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,.Srs. Senadores:
Ã realização, em agosto deste ano, em Belo Horizonte.
de um Seminário Naciorial _sobre o Estatuto da Microempresa, não te-ve o condão de acelerar, no Congresso Nacional, a tramitação da matéria, embora de inicia~
tiva do Executivo, porque com as atenções voltadas para
o problema político-eleitoral e para o Projeto de Informática,, felizmente em fase final de tramitação.
· Teve aquele conclav~ a competente dire_ção dos Secretários de Administração, da Indústria e Co'ritércio, res-pectivamente Deputados Luiz Otávio Mota Valadares e
Jorge Ferraz. além do coordenador do Programa Nacional de Desburocratização, Dr. João Geraldo Piquet Carneiro e do Presidente da Comissão EStadual de Desburo_cratização, Dr. Ivan Barbosa Afonso.
Entre os expositores, figuraram o Dr. José Orlando
l~attistoti, Diretõr do BESC, abordando o tema, •_•A experiência catarinenSe Sobre a microelnpresa", -o Dr.
Maurício Fruet, Prefeito Municipal de Curitiba, sobre o
tema,, "O Estatuto da Microempresa Curitibaita", pre~
sente, ainda, o pr. Gerson Vªz,, "_Presidente da _Associação de Microempresas do Paraná". Presentes vários
Deputados Federais, entre os debã.tedores, a questão foi
ci.bordada em toda a sua amplitude, prop-ondo-se- mecanismos de ação_ coletiva e política, a partir da ação junto
aos legislativos federais, estaduais
municipais,corrigindo-se as imperfeições ·do projeto enviado ao
Congresso Nacional.
- Outro aspecto importante dos debates foi a abordagem consignada na ado_ção de medidas para incentivar o
desenvolvimento da microempresa nos municípiOs, Com
vistas especiais formação técnico:.gerenclal, vista não
somente a qualificação dos atuais empresários mã.s a formação de futuros.
O segundo tema abordado, em importância, foi o relativo ao sistema dC crédito, considerando-se, no particular, o Estado ainda tímido na simplificação; sobretudo
no capítulo das garantias, tantO mais quanto a inadimplência das microempresas é extremamente baixa em
comparação com _as de maior porte.
Aspecto importante da abordagem nessa reunião foi o
da municipalização da microempresa, porque, na realidade, o espaço físico desses empreendimentos é o município, primeira realidade sociológica e política, onde as
necessidades serão atendidas e sur.girão mais esPontânea
e fortemente as associações. ·

e

a

As questões das iniciativas especiais do-poder público,
da política económica, da estrutura produtiva, da inte-

.

.
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graçâo Estado-Einpresa; da extensão dos benefícios à
área rUrãriãmbêffi foram abordados com segurança c
amplo discernimento.
Queremos, neste instante, congratular-nos pelos exce: lerilesfesUltados desse conclave, para o equacionamento
do problema da microempresa no Pais.
Era o que tinha a dtzer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra aQ nobre Senador Ju_tahy Magalhães.

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

OS acoiltecimentos de Aracaju, repetidos em Fortaleque_ até hoj~ repercutem, demonstraram o desejo de
racÜCãTizãção de certos setores que, certamente, não seguem a orientação do comando oposicionista. Com isto
buscam radicalizar a campanha e demonstràm a existência de setores extremistas que fogem ao entendimento
que deveria existir na chamada frente oposiciOnista.
Não faltou quem os comparassem a fatos produzidos
na Nicarágua, onde freqUentemente se tem constatado a
incapacidade sandiniSta de conviver com qualquer tipo
de oposição. a quem se nega, antidemocraticamente,
toda possibilidade de expressão de idéias, críticas ou pro-gramaS políticos.
Também naquele pafs, que tem freqUentado tanto, ultimamente, os noticiários políticos dos jornais, eXistem
grupos organizados de pessoas, especialistas em fazer calar as vozes dissidentes e impedir o acess_o, pelas vias normais de comunicação, das mensagens antisandinistas àqueles a quem eles gostariam de poder atingir.
No caso do Brasil, o fenômeno é semelh~nte, embora
difiram os seus protagonistas.
Não é o Governo, que, normalmente, detém a força
pública e, portanto, maior potencial de mobilização,
quem promove manifestações hostis ao candidato, que
lhe é adversário.
Muito ao contrário~ em atitude equilibrada e equidistante, tem a Polícia Federal garantido a realização de
comícios em praça pública pelos partidários da Frente
Liberal.
As práticas de palanque, que a Oposição reimplantou
·nQ Brasil, têm lhe valido reiterados aplausos e comen_táriqs elogiosqs da impre1:1sa falada e escrita.
Seria natural, portanto, que o .Governo que assim preside ao jogo democrático pudesse também assegurar a
~u- candidato idênticas vantagens no acesso à opinião
pública, mCSmo que através de métodos dife"iCnciados de
_campanha política.
E. no entanto, tal não está ocorrendo.
Certamente não seria justo atribuir aos dirigentes da
campanha Tancredo Neves_ uma atitude participativa
neste tipo maniqueísta de manifestações radicalizantes.
Comprovado está, porém, que parlameritares do PMDB
s!lo os organizadores destas manifeStãções.
Pode, sem dúvida, acontecer que, mesmo sem a conivência deles, bandeiras vermelha~ ~!oram seus comícios
~;U que ·pessoas simpatizantes ccim a candidatura oposi-cionista agridam, verbal ou fisicamente, o candidato do
Governo, pénsando estar, assim, fazendo propaganda
para a_ ~liança Democrática.
---Enti'evistás de Ministros de Estado têm revelado que
não será impossível detectar as pessoas que, em nome de
ideais e agremiações espúrias, têm visitado diferentes
-pontos do Brasil para produzir a torcida organizada con~
tra Paulo Maluf.
E; se assim é, o nosso apelo é no sentido de exigir que
estes indivíduos de segunda classe, brasileiros ou não, sej:{lm realmente identificados e vejam cessada a sua liberdade abusiva de usar do direito de expressão para impedir o exercício de faculdade idênticaS, por parte do pretendente situacionista à Presidência da República.
~_9is, se na verdade, esses homens nã9 têm conseguido
intimidar o nosso candidato, nem mesmo abalar a sua
intrepidez e a sua determinação, que têm sabido tirar, da
~a,
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hostilidade, um maior número de adeptos e votos no CO~

Iêgio Eleitoral, têm causado imenso prejuízo à Nação
Brasileira.
. A indisciplina e o passionalismo, que revelam,

transformam-se ein argumentos contra a eleição_ direta e
faz o jogo dos adversá.rios da...®mocracia, sempre à cata
de pretextos para fechar as comportas da liberdade de
expressão e iniciar ó retrocesso, que representaricra consolidação do autorítãrisin6_ ·na- País.
Que se calem as vozes dos impostores, dos aliciadores,

dos demagogos, que impedem as expressões de outros
pensamentos que não os seus,.. "Não se pode transforrriã{
a peregrinação de um candidato à Presidência da República numa oportunidade para vandalismos políticos."
Uma minoria irracíona!_nãO pode se sobrepor à maioria da Nação.
Só teremos a democracia verdadeira, que postula o
pluralismo de vozes e a igualdade de oportunidades, e:rdgindo a convivência civilizada entre correligionáríos e
opositores. _
Não temos dúvida de que, se ela é difícil de ser conseguida na sua plenitude, não podemos permitir qile seja
suscetível de nos ser arreba_tada, nesta fase embrionária
do nosso desenvolvimento político.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto}__- Co_nce:do a pa·
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte diScurs~.)- Sr. Pte"sidenfe, SrS. Senadores:
.
O Simpósio Nacional sobre Ó Controle do Tabagismo,
(II Conferência Brasileira de Combate ao Tabagismo),
atingiU: os objetiVos determinantes de sua convocação,sob o patrocínio-da Unlão Internadonal contra o Câncer, com o apoio do Governi::l- do Estado _de São Paulo,
da Prefeitura Municipal de São Paulo e de-28 entidades
médicas ou paramédicas.
A Corriissão Orgãn1Zãdora do conclave- constituída
pelo GruPo BraSileiro de Estudos para Prevenção do
Cânce{ (BRADEPCA), pela Associação Médica Brasileira (AMB), pela Sociedade Brasileira de Cancerologia
(SBC) e pela Fundação Centro de Estudos de OncOlogia
- , logrou reunir em ·são Paulo, de 27 a 29 de setembro ·
de 1984, expressivas lideranças no campo da saúde, da
educação, da administração e da política, médicos, educadores, administradores, politicas e profissionais diversos, além de especialistas estrangeiros, especialmente
convidados, dentre os quais se destacaram pelo valor das
respectivas cO-ntribuições, os doutores Michael Perts-chuck, J. Michael Mcgínnis, Allan C. Erickson, dosEstados Unidos, e o doutor Carlos Alvarez Herrera, da Argentina.
Ao ensejo, desejo felicitar os ilustres_mf?pi~ros da Co~
missão-_Organizadora, pelos êxitos e repercussões do
Siinpósio Naciori_-al sobre o Controle do Tabagismo,
doutores Antônio Pedro Mirra (Presidente), Mário Rigat_to (Vice-Presidente) e demais integrantes Ajax Walter
S. Silveirª, Edmundo Blundi, Francisco C. da Silva
Telles, Jayme dos Santos Neves, João Bzytjsta Perfeito,
Joaquim Gama Rodrigues, José Rosemberg, José Silveira, Ruth Sandoval Marcondes e Thomas Szego.
Dispenso-me da aduzir comentários sobre a participação e a personalidade dos ilustres confe;renciStaS -e relatores das comunicações pessO!lis que, aistribuídos_ em
quatro grupos de trabalho, examinaram e debateram os
aspectos de_ saúde, educativos, sócíó-econômicos e
político-legislativos.
:E. que a Comissão Organi~adora deverá divulgar oRelâtorio Geral das suas ati_vidades e dos trabalhos reati.z;,ados, ocasião em que serão devidamente examinadas as
contribuições pessoaís dos participantes do Simpósio.
Na qualidade de Presidente do quarto grupo incubido
de investigar os Aspectos Políticos-Legislativos, coube-

me a honr_oSa iniciativa de redigir e apresentar um ensaio
sobre. "O Congresso Nacional e o Controle do Tabagismo - Reflexões. .sobre a Essencialidade .e Urgência de
uma Legislação Específica", assunto sobre o qual teci
considerações no decorrer dos debates travados durante
a reunião,do grupo de trabalho, no dia 29 de setembro.
Em face da natureza abrangente, da densidade das informações, dos conceitos emitidos e, sobretudo, das propostas conclusivas forniuladas, solicito a-inCorporação
deSsa Conferência ao--1exto deste sucinto piõnunciaffien-

to.

outubro de 1984

Comunicação
João Bãtista Perfeito - SP, Presidente.
Margareth Dalcomo ~ _RJ.
Manue~ Lopes dos Santos- SP.
Educação
Aloysio Achutti ....:. RS, Presidente.
Ajax Walter S. _Silveira - SP.
Ruth Sandoval Marcondes --SP.
Legislação
Ro_berto Doglia Azambuja - DF, Presidente_.
Laercio Moreira Valença - DF.
F_nmcjsco. C. da Silva TeUes - SP.
Programas Regionais
Ja,yme Zlotnik_- PR, Presidente.
José Feldeman - MG.
Thomas Szego - SP.
Publicações Básicas
- Jayme dos Santos Neves - ES, Presidente.
Josê Silveira - BA.
Joa_quim Gama Rodrigues- SP.

Solicito;- igualmente;- a inco-rporação das -ConclUSões
gerais e Recom~ndações do Simpósio, elaborados pelos
doutores Antônio Pedr_o Mirra e Allan C. Erickson, e de
uma síntese das contribuições do doutor Michael Pertschuck, respectivamente intituladas_ "Legíslação de Controle do Tabagismo" (Smoking Contron.:egislation), e
.. Benefícios e Custos Econômicos do Tabaco- um Péssimo Negócio" (The Economic and Cost ofTabacco- a
Poor Bargain).
Devo; aliás, expressar ao. ilustre Professor Michael
Pertschuck os meus agradecimentos pelas elogiosas refe- - -- Finalmente, desejaria encerrar esta comunicàção arespeito do magno Simpósio de São Paulo transcrevendo, a
rências qU:e fez sObre o trabalho que submeti ao eXame
seguir, o texto oficial do Programa Nacional contra o
'dos participantes do Simpósio.
-Fumo:
Convém destacar como relevantes acontecinientos- e
resultados positivos do Simpósio, a posse do Comitê NaPROGRAMA NACIONAL CONTRA O FUMO
cional Coordenador do Co_mbate ao Tabagismo no Brasil, ocorrida às l7h 30m do dia 27 de setembro, seguida
_Considerando que a Organização Mundial da Saúde,
ra reunião da Comissão Coordenadora do Programa
a União Internacional Cõntra o Câncer e outrós órgãos
Nacional contra o Fumo, da Associação Médica Brasiiriternãéiónais de saód!!, documentando-se em pesquisas
leira (AMB).
científiCas, t::espoilsabilizam a prática de fumar pelos pre"E: a seguinte a composição do Comitê-Coordenador do
juízos à saúde e_ morte de milhões de pessoas anualmen-Combate ao Tabagismo no Brasil, no qual tive a satiste, rec_omendam o desenvolVimento de programas de âmfação de ser inG.Iuído como um dos seus membros:
bito nacional, esclarecendo as populações sobre os malefícios do consumo do fumo.
(DOCUMENTOS A.QUE SE REFERE O SEConsiderando que mais de 30 países membros da OrNADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISganização Mundial da Saóde, atendendo àquelas recoCURSO)
mendações, já vêm desenvolvendo programas e caffipanl1as Oficiais e já prOmulgaram leis restritivas ao cons-uCOIVIITt COORDENADOR DO COMBATE AO TAmo e propaganda de cigarros, impõe-se, também; entre
BAGISMO NO BRASIL
nós, o desenvolvimento de um Programa Nacional Contra o Fun1o.
• Mário Rigatto, Presidente.
1. Objetivos:
• Antonio Pedro Mirra, Vice-Presiderite.
O Pro_grama Nacional Contra o Eumo terá por objeti• José Rosemberg, Documentação.
vos:
• Jayme Santos Neves, Integração Comunitária-.
1.1 ~Ge_rais
• Gernano Gerhardt Filho, Saóde Póblica.
1.1, L Contribuir para o controle das doenças dos apa• Carmem Annes Dias Prudente, Educação Comunirelhos respiratório e cárdio-vascular, bem como de outária.
tros sistemas orgânicos, e diminuir os riscOs para a gravi- A
• Lourival Baptista, Política.
• Jayme Zlotnik, Dia Na-cional Sem Fumo.
d~ atravês da prevenção efou redução da prática de fumar.
• Waldemar O. Bianco, Televisão e Rádio.
• Adherbal Fortes de Sá Jr., Imprensa.
1.2 Específicos
• Aloysio C. Achutti, Educação Oficial.
1.2.1 Informar a respeito das conseqUências, para a
da prática de fumar;
saúde,
• João Batlsta Costa, Igrejas.
1.2.2 Crif!I atitUdes favoráveis à abstenção de fumar
ejou mudar atitudes que exaltem o uso do fumo;
COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA
1.2.3 Evitar que as crianças e jovens se iniciem- na prâ·
NACIONAL CONTRA O FUMO - AMB
tica de fumar;
Antonio _p~dr_o Mirra- SP, Presidente- Sociedade
12.4 COriseguil- que os adultos, particularmente pToBrasileira de Cancerologia. _
fissionais de saúde, pais, professores, autOridadeS, artistas, desportistas não fumem em póblico ou pelo menos,
Antonio Carlos Alves Simi-:- SP, Sociedade Brasileira
na presença de crianças e jovens; ·
de Aogiologia.
1.2.5 Restringir o consumo de cigarros em fumantes
Ermelinda Dei _Nero - SP, Sociedade Brasileira de
de alto risco:
Cardiologia.
t.2.6 Estimular a defesa do direito dos não fumantes.
João Tomas Abreu Cãrvalhaes- SP, Sociedade Bra--2. Popula~o alvo:
sileira de Pediatria.
Toda a popUlação deverá ser atingida pelo programa,
Mário Rigatto - RS, Sociedade Brasileira de Pneues'pecíalmente ãs-Crianças, -jovenS e gestantes.
mo.logia e_Tisiologia.
3.__ Metodologia
José_ Mendes Aldrighi - SP, FEBRASGO.
Os métodos de educação a serem _utilizados no prograRoberto Doglia Azambuja - DF, AMB.
ma
deverão ser variados, a firri de que toda população
. _5etores
seja alcançada e em momentos diferentes.
Banco de Dados
Sugerem-se os seguintes:
·
José Rosemberg - SP, Presidente.
Edmundo Blundi - RJ,
• orientação individual
Angelo Rizzo .,.... PE.
• grupos de discussão
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• palestras, aulas com utilização de diapositivos, diafilmes, flanelógrafos
• simpósio
•., "spots" em rádio
• filmetes em televisão e em cinemas
• reportagem e notícias em jornais
• exposições

• impressos (folhétos,. "folders", volantes)
• cartazes

• adesivos
4. CoOrdenação
O Programa Nacional CQntra_oFumo será c.oqrdenado pela Associação Médica Brasileira, através .de uma
Comissão Nacíonã.l-integrada por representantes da:
• Associação Médica Brasileira (AMB)
• Sociedade Brasileira de Angiologia (SBA)
• Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBCancerologia)
• Sociedade Brasileira de Cardiologia .(SBCardiologia)
• Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
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Aspectos Económicos
A Comissão Nacional deverá:
7.3.1 estimular a realização de pesquisas sobre custo-beneficio de programas antifumo.
7.3.2 estimular o Governoª:
1 - estabelecer incentivoSfiséais ou equivalentes para
a conversão de culturas de tabaco em outras~e ma!or interesse comunitário;
2- desencorajar investimentos de capital em indústrias de tabaco; ~
_
3- bloquear a entrada de capital estrangeiro-que se
destiõ.a à aplicação em indústrias de tabaco.
-4- recusar o apoio oferecido pelo Banco Mundial,
FAO e outras entidades internaCionais-pata õ desenvolvimento de culturas de tabaco;7.3.3 desestimular a aplicação dol'.undo 157 na cultura e indústria do tabaco.
Eram estas ~s observações que me=çumpria formular
nesta oportunidade.
7.3

Senador LOURIVAL BAPTISTA
O CONGRESSO NACIONAL
EO
CONTR_OLE DO TABAGISMO

• Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT)
• Federação- Brasileira de Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia (FEBRASGO)
Caberá à Comissão. Naciona.l:
-coordenar o programa a nível central;
-elaborar diretrizes e no finas;
- criar um Banco de Dados s-obre fumo e saúde;
-elaborar publicações básicas.
5. Colaboradores:
O programa contará coifi á cOlaboração de. órgãos dos
poderes públicos. entidades médico-cieittíficas e sociedades de prestação de serviços à comunidade.

6.

- - Reflexões sobre a essencialidade e urgência de
uma legislação específica

SÃO PAULO.
28 e 29 DE SETEMBRO OE 1984
SUMÁRIO
ASPECTOS POLITICO-LEGISLATIVOS

Pág.

Recursos Financeiros:

O programa contará com recursos· financeir9~ advindes dos órgãos e entidades patrocinadoras e colaboradoras.
7. Estratégia:
O Programa Nacional contra' o Fumo, que será lançado através de uma Campanha. focalizará especificialilênte três aspectos: .
• educativos
• políticos
• económicos
7.I Aspectos Educativos
A Comissão Nacional traçará diretrizes para a educação da população em geral, particularmente das
crianças, jovens e gestantes, cujo conteíido Q.everá incluir
informações sobre:
• fumo e saúde
• motivos que levam o indivíduo a fumar
• gestação e fumo
• esportes e fumo
• direitos dos não-fumantes
Com base nessas diretrizes serão- planejados programas regionais ou locais de comba~ ao fumo.
A Comissão rec_omendarã a todas as universidades do
Brasil a manutenção de programas que alertem para os
perigos do fumo.
7.2- Aspectos Políticos
A Comissão Nacional deverá enviar solicitação ao
Congresso, a fim ae ·que seja -instituída uma CPI sobre
fumo e saúde. A solicitação deverá Ser Tits.truídi com a
Carta de Salvador e iilformações pertinentes ao. assunto,
tais como relatórios da OMS, e o livro do Prof. José Rosemberg;
Essa CPI deverá provocar revisão da_ legislação efou
aprovação de novas leis referentes ~
• controle da propaganda de_cigarros
• proibição de fumar em locais determinados
• venda de cigarros e similares
·
• impostos
• advertência dos riscos do tabagismo
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
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Introdução ........... ~ .. -.-. ~ ---~-. : . ..•. ~-·
Abordagem quantitativa .. -:. .... _. , ·-·~ ... .
Estratégia contra o tabagismo ... ~ ....... .
11
Essencialidade de uma legislação específica de
âmbito nacional .-..... ~ ....~: .......... ..
13
O desempenho do Poder Legislativo no
concernente ã erradicã.ção da pa:-ndemia
tabâgica .................... _._, ....••.. ·•- .. 16
O medeio norte-americano dei Combate ao
tabagismo. Ensinanientõs de uma experiência
válida .... , .......... ";'.... .... . . . . . . •• . . _ 23
O que faier? Reflexões conclusivaS
.28
Documentação anexa:
~.1- O Simpósio Nacional sobre o controle
do tahãgism~- II Conferência- Brasileira
de Combate ao Tabagismo (II CONBAT)
- OrganizaçãO e Terilârio-..:.... São Paulo,
2-8 e 29 -de setembro de 1984 ........ -.
33
8.2- Discurso proferido no Senado Federàl
sobre o Simpósio de São.Paulo, -a'tldejunho de 1984- Senador Lourival Baptista
3-7
INTRODUÇÃO

Desejo, preliminarmente, agradecer à Comissão Organizadora do Sinlpó:siO Naciorial sobre o ConTrole do Ta- bagismo o convi te que me enviou, no sentido de p-residír
um dos quatro grupos incumbidos de investigar os
problemas condensados no ternário deste magoo conclave precisamente os concernentes aos AsP«:tos
Político-Legislativos.
Faço-o com justificada satisfação, por intermédio dos
eminentes Professores Antônio Pedro Mirra e Mário Rigãtto, respectiVamente Presidente e Vlce-Presidente,
solicitando-lhes se dignem transmitir as expressões-ao
meu reconhecimento aos insTgnes integninteS-da CerniS-:.
são Organizadora do Símp6sío, õs D"oiitOres- Ajax WaJter C. Silveira. Edmundo Blundi, Francisco C~ da Silva
Teles, Jayme dos Santos Neves, João Baptista Perfeito,
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Joaquim JOsé Gama Rodrigues, Jos~ Rosernberg, Jos~
Silveira, Ruth Sandoval Marcondes e Szego.
A exigilidade do tempo à minha disposição impede-me
de tr<içar o perfil biográfico dos componentes dessa notável equipe de cientistas, pe-squis:idores e mestres, que,
no âp1bito acadêmico, técnico ou profissiOnal, são conhecidos e respeitados em todo o Brasil.
Cumpro, também, o dever de enaltecer os ilustres participantes deste grupo de trabalho - constituído por
-um"3..plêiadC de consagradas personalidades, cujo desempenho, no âmbito da política, da administraçãO e da cultura, credenciou-os ao respeito e à admiração de quantos .
se interessam pelos problemas do bem~estar e do de~en~
volvimento social e comunitário. Refiro-me, especifica~
mente, aos Doutores Milton Bechara, Secretãrio do
Grupo; ao Professor Michael Pertschuck e à Senadora
Eunice Michiles; aos relatores, Deputados Federais Ruy
Codo, Oscar Alv_es e Carlos Mosconi, aos Deputados Estaduais Vercedino Albarello, Abrahim Dabus e Geraldo
Josê R. Alkmim Filho e o Dr. Tercio Chagas Tosta.
Finalmente, torna-se indispensável enaltecer a valiosa
e inexcedível colaboração dos relatores das conclusões
do SimpósiO, -os efuinetites Professores Pedro Mirra e
Allan C. Erickson.
ABORDAGEM QUANTITATIVA
Encerrada esta indispensável preliminar~ parece-me
razoável acentuar que o ponto de partida para uma correta; -Objetiva e realista apreciação dos aspeCtos político·
legislatívos do controle do tabagismo, consiste em uma
- sumária anãlise quantitativa a partir dos dados concre-tos da realidade brasileira.
Trata-se, aliás, de uma premissa lógica óbvia. FOi a~
sim que o ilustre doutor Jayme dos Santos Neves, um
dos relatores e o Secretário da Primeira Conferência Brasileira de Combate ao Tabagismo ._..;:_ CONBAT-1, reali. zada em Vitória, Espírito Santo, de 6 a 8 de abril de
1980, justificoU o seu posicionamento no tOcante à luta
contra o tabagismo, problema que, na sua abalizada opinião, deveria ser pensado em função de duas perspectivas:
"a) uma perspectiva exante, que se volta para o
conhecimento quantitativo e qualitativo -do proble- ~mã, sua extensão e gravidade, e suas tendências no
tempo e no espaço;
- b) --i.Unã. perspectiva expost, que visa à uma politica de ação antitabágica objetiva, baseada nesse conhedmento e que Dos permita intervír, decisivamente, sobre essa extensão e essa gravidade, de modo 3.
requzi-las gradativamente."

Esclarecendo a sua conccituação, concluiu o professor
Jayme dos San-toS Neves;," ... de fato, na raiz de toda
_-prograrilaçã.Õ, deve haver sempre uin cOnhecimento- capaz de permitir a fõrmulação de um modelo gráfico
ejou epidemétrico que expresse a situação, defina piiori- .
dades e aponte a solução possível. Ora, no dizer de Walter, modelo ê a simplificação-quantitativa de uma realidade".
Deve-se, portanto, abordar o tabagismo através do conhecimento, tanto quanto possível, exato, de suas dimensões globais e eStatfsticas, que configuram as fronteiras, o tamanho e suas condições atuais.
Todos os aspectos do problema devem ser levados em
consideração, sobretudo os que se vinculam à saíide, à
educação, à sociologia, à polítiCa, à legislação e às eStra- tég'ias operativit.s.
Diante do exposto, e com a finalidade de enquadrar o
problem~ no contexto--das inexoráveis realidades do
- País, poder-se-ia iniciar esta concisa intervenção, acCntuaildo que, para uma população adulta, estimada em
maiS de 76 milhões de pessoas, existem 25 rriilhões de fumantes que cõnsomem, anualmente, cerca de 130 bilhões
de- Cigarros, o que dá uma mbdia per capita de cerca de
1.700 cigarrosfan_o.

'l608
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Evidentemente, estes números sofrem ligeiras oscilações em virtude das retrações verificadas no consumo,

sobretudo nos últimos três anos, por força da recessão
económica.

Segundo dados oficiais daAssodação Brasileira da ·Indústria do Fumo (ABIFUMO), até 1980 o consumo de
cigarro vinha aumentando gradativamente, registrandose, nesse ano, a venda de 142,7 bilhões de cigarros._ Em
1981, esse volume baixou para 134,9 bilhões, Com uma
queda de 5,5%.sobre o ano anterior, e, em 19-82-, Oconsumo continuou a cair, situando-se em 132,3 bilhões, port8.nto, menos 1,9% sobre o resultado anterior. Em 1983,
o consumo situou-se em 129,2 bilhões de cigarros, menos
2,3% em relação ao exercício anterior, acumulando·se
queda de 9,7% em 3 anos~
As alterações não se limitaram ao volume dãs vendas,
mas se fizeram sentir, tarilbém, ria própria composíçào
do mercado. A recessão_ econômica forçou uma ntU·
dança nos hábitos dos consumidores, que passaram a fu·
mar menos, ou a procurar marcas mais baratas. O cigú~
rQ. "Belmont", da' Souza Cruz, para a classe C, é úina
boa demonstração ·do rebaixamento qualitativo do fumante brasileiro. Lançado em fins de abril do ano passa·
do, esse cigarro popular já atingia, nO final do ano, a expressiva participaçãO de I 7% do merciido total,
convertendo·se na segunda marca mais ·vendida no País.
A recessão e<::onômica acelera a procura de cigarros
mais baratos: esta categoria de produto responde por
uma parcela cada vez maior da venda total de cigarros.
Além da queda do poder aquisitivo da população, o_u.
tras causas também po_deriani ser identificadas como responsáveis pelas modificações ri-o perm do conswrio de ci·
garrps, registradas nos últimos anos.
Os aumentos reais dos preços dos cigarros, põi'--eX.em·
pio: só em 1983, foram em riúmerci -de três, elevando os
reajustes acumulados, no ano, para 153,75% sÕbre o
preço do período anterior. Essa sistemática de reajustes
tem sido encarada com apreensões pelos empresários,
pois o preço, além de provocar· a redução_ do conumo
empurra os fumantes para marcas de preçOs nlais Oaixos.
Os Cigarros mais búãlos, dC -qualidade infefícir, passã.In
a ser consumidos por uma quantidade maio~ de funl.ãn.
tes.
Há muitos _anos, o fumo vem sendo a principal fonte
de arrecadação_ do IPI, propiciando ao Governo, anual·
mente, uma receita que tem oscilado entre 29% a 38% do
total arrecadado com_esse imposto. Isto representa de
8,9%- a 12,9% de toda a arrecadação tributária federal.
Com o último aumento de preços, calcula-se que a Se·
cretaria da Receita Federal tenha atingido, até o final de
19"83, uma arrecadaÇão do IPI sobre o fuffio da-Õrdem de
CrS 1,5 trilhão. No mundo todo, o Brasil~ o Pafs que
aplica- ainda segundo a ABIFUMO -O- maior percentual de impostos diretos sObre o fumo. Enquanto a
tributação nos Estados Unidos, por exemplo, não chegá
a 36% do preço final do consumidor, aqui esta proporção ultrapassa 75%.
A tributação sobre os cigarros é considerada ameaçadora pela empresas do sctor, uma vez que, a cada ano,
diminui a margem de participação bruto dos fabricantes.
Analisando a estrutura de preços dos cigarros, esclarece
a ABIFUMO, nada mCnoS -que 75,85% corrCspondem ao
pagamento de impostos e taxas, 9,24% correspÕndem à
margem líquida do varegista, restando, apenas, 14,91%
como preço líquido do fabricante com os quais deve
atender às despesas com mattria-prima, iridustriali·
zação, comercialização e;- ainda, remunerar Os acioni.S.
tas. Este preço tem sofrido redução nos últimos a.nÕs,
por, em 1978, esta margem era de 18,28%.
Estas razões levaram os empresários a solicitar um
reexame da carga tributária, alegando que Q, '•aumento
do preços dos "cigarros, que tem ocorrido em m_édia duas
vezes por ano, deveria basear-se, unicamente, na repo·
sição dos custos com matéria·prima e mão-de-Obra".
Evidentemente, longe de ser induzida ou influenciada
pelas campanhas antitabágicas, a retração de, aproxima-
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damente, 2,7% no consumo de cigarros no País, é um re· _
flexo da perda de poder aquisitivo da população assala·
riada e da política de reajuste de preços no setor.
O New York State Joumal of Medicine, em sua edição
especial de dezembro de 1983 (volume 83, n~' 13,_. "Th~ _
World Cigarette Pandemic"), divulgou uma síntese do
relatórío elaborado pelos professores Fernando L. Lors·
chin e Fernando C. Barros, do Departal!!ento de Mediei·
na Boclal da Universidade de Pelotas e da Universidade
Ca-tólica de Pelotas sobre o panorama do tabagismo no
-Bfasi(("Smoking Õr Health: the Brasílian Option"), cu·
jas conclusões sobre a saúde e a economiã do País merece.rit atiõ.ta reflexão.
Na opinião desSes autorizados estudiosos, os fumantes
brasileíros_con.S"llm"iram, em 1981, cerCa de 135 bilhões de
··cigarros, confirmando o fato de que o Brasil tornou-se o
quarto produtor e o segundo maior exportador de fumo
eiti todo o mun-do.
Um número superior a 2,5 milhões de pe~soas (2,1%
da população global) dependem da produção _e ativldades corrClãtas do tabaco. As vendas de ci&arroS proporcionam cerca de 11,6% da totalidade dos impostos arrecadados.
Os fabricantes. de cigarros tornaram-se os maiores
contribuintes no Brasil, contribuindo com 37% a 40% da
arrecadação total do IPI (Imposto sobre Produtos ln~
dustrializados). A indústria automobilística e as bebidas
alcoólicas colocaram-se, respectivamente, no segundo e
terceiro lugares. Durante os primeiros cinco meses de
1983, O Govetlid arreCadoU mai.S de USS 500 milhõeS"
provenie~tes da taxação sobre as vendas de cigarros.
São estes os motivos que levam a ABIFUMO, de vez
em quando, a impressionar a opinião pública e a pres~io
nar o Governo Federal, quando proclama, em seus relatórios e press releases, que o desenvõíVimirito nacional
depende da venda de cigarros e que as receitas geradas
pela taxação do tabaco foram suficienfeS pãra.:. ua) pagar
todas as despesas com a defesa nacional (manutenção
das Forças Armadas) durante dois anos; b) custear todas
as despesas com a assistência médica do País, incluindo
medicamentos e hospitais; e c) contribuir com 40% da totalidade d-os benefícios da previdência social Õo Páís".

ESTRATllGIA CONTRA O TABAGISMO
Mas, a ABIFUMO se_esqueceu de mencionar o volume das despesas de toda a Nação com as doeças provo.
cadas pelo excessivo consumo de cigarros, os óbitos veri·
ficados (cerca de 100 mil por ano), a hospitalização de
dezenas de milhares de viciados, as perdas do absenteís·
mo no trabalho, e as terríveis consequências ecológicas
decorren_tes da cre.scente expansão das culturas do fumo
nas diversas unidades da_ Federação.
A ABIFUMO ignorou, por completo, algumas-das nefastas e ameaçadoras conseqUências do tabagísmo no
Brasil, como, por exemplo os 100 mil óbitos ocorridos
em 1980 (8_..333 por mês, 277 por dia, 12 por hora, e um
óbito de 5 em 5 minutos), presumindo as estatísticas que,
sem drásticas_ providências coercetivas, de natureza pre·
vel)tiva, morrerão, fatalmente, até o fim do século, mais
de 2 milhões de brasileiros.
_Nos Estados Unidos, segundo asseverou o Doutor J.
Califano, -ex-Surgeon General,. "o fumo é a maior causa
previsível 4e morte; são 360 mil óbitos por ano, cerca de
1.000 por dia, 40 por hora e 0,7 cada minuto~'._
Essa irlipressíonant'e quantidade anual de óbitos ultr.ap~ssa o número de vidas perdidas em todas as guerra:s
_ em__ que os Estados Unidos paticiparam no século XX.
Não _se deveria _esquecer que, em 1983, apesar da pequena redução no consumo interno provocada pela re·
cessão, ~~ exportações de fumo registraram a cifra de
US$- 470 n'lilliôes. A pai'ticipaçào brasileira no nierCadO
internacional do fumo, que está marchando para ultrapasSar os US$--500 milhões no corrente ano, resultou.da
modernização da fumicultura, baseada no desenvolvi·
mento de variedades de fumo de padrão internacinaJ.
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mente aceito, além dos esforços das empresas produtoras
no âmbito da industrialização e de comercialização.
Atualmente, a fabricação de cigarros representa um
setor que emprega mais de 20 mil pessoas, além dos trabalhaçlores contratados episodicamente, por ocasião das
_$afras, estimidos em número-superior a 7 mil trabalha·
dores. Ao lado do cate, da cana·de-açúcar, do cacau, da
mad~ira, da soja, çlas laranjas, o fumo representa um
produto,_ entre outros, gerador de empregos e de divisas,
sendo, além disso, a indústria fumageira responsável por
um considerável volume de investimentos no ãmbitO da
publiddade em geral.
_ A propaganda das diversas marcas de cigarros através
dos jornais, radioemissoras e na TV está absorvendo recursos cada Vez maiores, nOs--orçamentos das empresas
produtoras, visand_o à conquista do mercado interno, o
que siglliticá aUmentar o número dos fumantes.
Infelizmente, esse crescim'ento se vem efetuando nas
camadas mais _pobres da população assalariada,
- o-bservahdo~se uma enOmle -participação das mulheres e
dos adolescentes, que são os segmentos mais vulneráveis
â insidiosa propaganda subliminar dos cigarros pela televisão, e aos .nefastos efeitos do tabagismo.

ESSENCIALIDADE DE UMA LEGISLÀÇÃO ESPEdFICA
A legislação específica, visando ao controle do tabá·
gismO e- à imPlementação de uma eficiente estratégia
operativa com essa finalidade, ao nível das unidades da
federação -abrangendo, além c!a União e dos Estados,
a totalidade dos Municípios-, constituem os problemas
bâsicos que os participantes do grupo incumbidO dos Aspectos Político-Legislativos do Temârio deste Simpósio
deverão examinar, tendo em vista a formulaçãO de cori·
clusões_-Jealistas, recomendaçõc::s concretas e propostas
exequíVeis.
Tais ohjetivos somen~e poc:Jerão ser atingidos na medida em que os ilustres participantes se mantenham atentos aos inw~rat!Vos das realidades brasileiras dos nossos
dias, evitando _a tradicional fascinação das abstrações ou
fórmulaS preponderantemente jurídicas, a ftm de que a
legislação colimada, de efetivo controle do tabagismo,
seja de fato exeqUível, eficiente e prática.
A esta altura, convém enfatizar que o Congresso Nav
cional, tanto no Senado Federal como na Câmara dos
Deputados, tem demonstrado perplexidade e inegável interesse no que tange ao tabagismo e seus trágicos efeitos.
Longe de permanecerem alienados, os representantes
do povo brasileiro, nas duas Casas do Poder Legislativo,
estão plenamente conscientes a respeito das sêrias e fre·
qUentes advertências da Organização Mundial de Saú.de,
no sentido de que a pandemia tabágica constitui o riiaior
problema de sa.ú.de pública da atualidade, em face de sua
agressividade patológica, geradora de um ameaçador
elenco d_e doenças que provocam a morte de um em cada
dois_ fumantes, alêm _da inva~idez permanente, e do ani·
quilainen(o da_s3.úde e dÔ bem .estar físico-mental de mi.:..
lhôes de infelizes viciados, porventura atingidaS J)e1d~ â'í-.;s.
versas modalidades de câncer, acidentes cardiovascula~
res, esquemias cerebrais, e assim por diante.
No que me diz respeito, como representante de Sergi·
pe no Senado da República, e no limite das minhas pos·
sibili~ades de_ atuação política, sugeri a realização de
uma Mobilização Nacional contra o Tabagismo.
Neste sentido, desde 1980, quando a Organização
Mundial di Saúde_ (OMS) corajosamente se engajou no
combate ao tabagismo, como um flagelo ecológico. eco·
nômico e social, venho procurando concretizai a referída
mobilização através de freqUentes pronunciamentos no
PlenâriQ __do Senado Federal, e permanente estímulo às
atividades educativas e culturais das instituições vinculadas à luta contra o vício de fumar.
·
Esse trabalho se encontra documentado nos 2 volumes
editados pelo Centro Gráfico do SenadO Fedei'al, reu·
nindo mais de 60 pronunciamentos profCridOS~ com base
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em pesquisas estatísticas, consultas às publicações espe-

cializadas norte-americanas e européias, e à valiosíssima
bibliografia brasileira existente sobre o tabagismo, nota-

damente as magistrais contribuições cí1;mtíficas dos mestres Josê' Rosemberg, Mário Rigatto, AiltóniO Pedro
Mirra, Edmundo Blundi, Jayme-dos ~antas Neves; José
Silveira entre outros.

Seria; coiitudo, ingenuidade supor que as proposições
legislativas antitabáSíCas sejiim rapidamente aprovadas.

De um-lado, cumpre reconhecer a excessiv-a in.orõSidade e as limTtãÇões do processo legislativo nas Cqmissões
Técnicas- do Congresso· Nacional e, pai outro, não se

pode menosprezar a insidiosa influência do poderoso
complexo agroindustrial dos produtores de fumo e fabricantes de cigarros, cujo lobby, embora não ostenSivo-,- se
tem revelado eficaz.
O levantame_nto que promovi, atravês do PRODASEN, revela a crescente preocupação dos Senadores e
Deputado_s Federais com os problemas do tabagismo,
s_obretudo nas ~niissões de Saúde_ das duas Casas do
Poder Legislativo, principalmente no que tange às
doenÇas dos aparelhos respirãi6rios e c!i.rdiõVasculares e
de outros sJstemãs orgânicos.

3.000

Depois que o Estado de São Paulo lançou oficialmente, através da Secretaria Estadual de Saúâe, no dia 20 de
setembro de 1979, numa vigorosa e pioneira campanha
_.contra o fumo, começaram a surgir em cidades como
Curitiba, Porto Alegre, Campinas, Salvador e Recife
movimentos s_emelhantes, propici3.ndÕ condiçõCs para
que os órgãos governamentais, as Assembléias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais promovessem
debates sobre o assunto, ensejando o advento_ de uma legislação incipiente de controle _do tabagismo.
As iniciadvas da OrgSiliZaçiio Mundial' d-e- Saúde
(OMS), e, no âmbito federal, as modestas, episódicas e
rarefeitas tentativas governamentais de combate ao fumo, teriam, forçosamente, de se refletir sobre o CongreSso Nacional, influenciando alguns Semiâores e Deputados, perplexos diante das revelações dos pesquisadores,
cientistas, e médicos que, nos laboratórios, hospitais e
universidades, investigaram os terríveis e -implacáveis
efeitos da pandemia tabãgica.
Algumas sucintas observações bastam para se avaliar
as dimensões, dos esforços desenvolvidos no Congresso
Nacional pelos parlamentares mais sensíveiS e atentOs à
periculosid8.de do tabagismo como flagelo causador de
doenças, m_ortes prematuras, redução das expectativas
de vida e prejuízos incomensuráveis.
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outras providências (Deputado_ Theodorico Ferraço).
PLC n' 1.317/79:
Institui a Semana Nacíorfal de Combate ao Tabagismo e determina outras providências (Deputado Josê de Castro Coimbra).
PLC no 1.774/79:
Proíbe a prática do tabagismo nos locais que especifica e dã outras providências (Deputada Cristina Tavares).
PLC_no 1.923/79:.
Determina a inclusão de texto educativo sobre _o
vício de fumar, nos livros didáticos, e dá outras providências (Deputado Daso Cõimbra).
PLC n' 2.105j79o
Proíbe o fumo nas salas de aula, auditórios e
bibliotecas dos estabelecimentos de todos os graus e
modalidades de ensino e dá outras providências
(Deputado Ruy Codo).
PLC n' 2.216/79:
Proíbe a propaganda de cigarros e de bebidas alcoólicas através de painéis localizados ao longo de
rodovias e dá outras providências (Deputado Gioia
Júnior).
PLC n' 2.858/80:
Díspôe sobre a impressão, nas bulãs dos medicamentos que especifica, de advertência aos fumantes
sobre os riscos do tabagismo (Deputado José de
Castro Coimbra).
PLC no 3.464/80:
InSiítuí o Dia Nacional de ComQa~e ao Fumo, a_
.ser comemorado anualmente ã. 29 dé agosto, (Deputado halo Çordeiro).
PLC "' 53/81:
Proíbe o uso de fumo em dependência do S-enado
que- menciona (Senad_or Lo_tirival Bapitsta),
PLC n' 92/81:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das
embalagens de :cigarro e demais derivados do fumo
insCrição de advertênCíã- e dá outraS providências
(O"eputado Affonso Camargo).
PLC n• 232/81:

_•inà•:,
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Autoriza o Poder Executivo a instituir !!dicional
:.sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e
:=-(umo para cachimbo, revertendo o produto dessa
arrecadação para o ensin_o, de primeiro e segundo
graus (Senador João Calmon).
- PLC n' 101/82:

O DESEMPENHO DO PODER LEGISLATIVO
NO CONCERNENTE À
ERRADICAÇÃO DA PANDEMIA TABÁGICA
O levantamento efetUado pelo SC:rviço. de Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, revela a existência de uma enorme quantidade de projetes
e discursos, desd-e 1972, que seria demasiado longo, impraticável e desnecessãrio enumerar, nesta oportunidade.
Limitar-me-ei ii indicar algumas iniciatiVas qu~, pelã.s
suas finalidades, conteúdo específico; permitem avã.Iíar
as tendências, perspectivas e exequibilidade, de uma legislação federal adequada às exigências e necessidades da
proteção à saúde e ao bem-estar do p-ovo brasileiro.
Essa amostragem ê, colltudo;sufiCiente para demonstrar a necessidade de uma legislação específica -para O
controle realista do tabagismo.
As seguintes proposiçõ-es ligislativas ensejarão reflexos _conclusivos e sugestões positivas:

e

PLC n' 700/72:
Acrescenta parágrafo único ao art. 63 do
Decreto-lei n<? 3.688, de 2 de outubro de 1941 (Lei

das Contravenções Penais). Venda de fumo a menor
de 16 anos (Deputado Walter Silva).
PLC n' 190/75:
Dispõe sobre proibição de fumar no interior de
aeronaves coe_ercíais em vôos_domésticOs (Deputado Gioia Júmor)_,
PLC no 1.859/76:
Dispõe sobre a proibição de patrocfnio ou promoção por parte de empresas que desenvolvam ati- ~vidãdeS- conl Otaba2)siiio, eiD competições esporti:
vas e assemelhados (Deputado Siqueira Campos).
PLC n' 2.961/IS:
Dispõy sobre a propaganda e a publicidade nas
entidades executantes dos serviços de radiodifusão e
determina outras providências (Deputado Gers_on __

Camata).
PLC n' 19/79:
Estabelece restrições à propaganda de bebidas alcoólicas e produtos do fumo atraVés dos meios de
comunicação (Deputado Daso Coimbra).

PLC n'

g8j7~:

.

. _

..

_ .-.

ProíPe a propaganda de cigarrOs-e bebidas alcoólicas no dl:ie'?a, 1-ãdiO e televisão, e determinâ.

Determina que nos ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais sejam feSet\:'"ãdQ lugares
Para passageiros não fumanteS, e dá outras providênciãs (Deputado Daso Coírilbra).
PLC n• 298/82:
- ~ Cria"Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os males causados pelo fumo e seu
custo social, bem como os motivos por que o Brasil
não culnpriu a Recomendação dã. 33•_ Conferência
Mundial de Saúde, da quai é signatáriO -(DC:putadoRuy Côdo).
PLC no 5.902/82:
Proíbe a venda de cigarros e demais derivados do
fumo aOs menores de dezoito anos (Deputado Gioia
Júnior).
PLC n' 5.929/82:
Esta belece_normas para a realização -do concurso
yestibular reservando sala especial para os fumantes, (Deputado Ruy Côdo).
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PLC n• 6.014/82: __

Dispõe sobre a determinação de os fabricanteS de
cigarros indicarem, nos maços, Os respectivos teo_res
de nicotinã e ilcatrão (Deputado Pacheco Chaves).
PLC n' 67/83:
DíSpõe sobre a publicidade de bebidas alcoóHca_s,
fumo e seus derivados, no Rádio e na Televisão, e
determina outras providências, fixando o horáfiO de
21 horas às 06 horas (Deputado EdiSóri Lobão).
PLC n' 938(83:
Determína inScriÇão alusiva ao'-perigo de cãlicer ' nas carteiras de cigarros e nas embalagens de
adoçantes artificiãis e dos anovulatórios (Deputado
Paulo Lustosa).
PLC n' 974(83:
Proíbe o uso do fumo nos estabelecimentos que
especifica: salas _de aula, creches, hospítafs e estabe-_
lecimentos ('.Ongêneres, e dá outras providências
(Deputado José Frejat).
PLC n• 1.236(83 Autoriza aos clubes que desenvolvam o esporte
profissional e amador receberem patrocfnio de firmas de produtos industriais e comerciais, e dá outras providências (Deputado Paulo Lustosa).
PCL n• 1.473(83:

Proíbe a publicidade do fumo vincylada a qualquer atividade esportiVa e· dá outras providências
(Deputado Herbert L~vy).
PLC n• 1.672(83:
Estabelece restrições à importação dos produtos
que especifica, e dá outras providências (fumo, bebidas, perfurries, etc.) (Deputado Siqueira Campos),
PLC n• 1.744(83:
Proíbe a distinção de classes nas aeronaves brasf-leiras, em territóriO naCiõiiãl, estabelece critérios
para fixação de preços das passagens aéreas, e dá
outras providênCias ...:.:-inclusive proibindo o uso do
fumo (Deputado Ruy Côdo).
PLC n• 2.133(83
Determina inscrição de advertênçia aos fupJ.antes
nas carteiras de cigai'ros (Deputado José Carlgs Teixeira).
PLC. n• 2.135/83:
Autoriza o· Poder Executivo a instituir contri- buição compulsória, correspondente ao valor do
custo de um maço de cigarros, para o combate ao
câncer, da forma que especifica (Deputado Carlos
Sant'Anna).

PLC n• 2.325/83:
Reduz o prazo de recolhimento do_ Imposto de
Produtos Industrializados_ (IPI) sobre produtos do
fumo (Deputado Sérgio Lomba).
PLC n• 2.395(83:
Concede incentivos -fiscais às empresas que-investirem Cm pf!Sq,-UlSãS e desenvolvimento tecriológico,
inclusive às indústrias de fumo, cigarroS-e bebidas
alcoólicas, (Deputado Francisco Dias).
-

PLC n' 2.636/83:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames semes- _ trais nos cigarros produzidos no País, pelo ServiÇo
Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia
(Deputado Cunha Bueno).

PLC n• 2.836(83:
Estabelece medidas restritivas ao consumo de cigarros, e dã outras providências (Deputad'o Gi6ia
~Júnior).

PLC n• U87(83:
Acrescenta dispositivo à Lei n\" 5.692, de 11 de.
agosto _de 1971, de modo, a consagrar a nível de diretriz a proibição de fumar em todos os estabelecimentos de ensino de primeiro grãu, segundo grau,
escÕla particular e escola- pública (Deputado Francisco Amaral).
PLC n• 176(84:
Altera a redação do item XVI do art. 92 do Regimento- Interno (Resolução n9 30(12 .....,. Proibindo
fumar, no Plenário da Câmara, durante as Sessões)
(Deputado Rubem Figueiró).
PLC n' 3.019(84:
Estabelece condições mínimas para o transporte
coletivo de escolares em veículos automotores de via
terrestre inclusive a proibição de fumar (Deputado
Renato Bueno).
PLC n' 3.22llf84:
. Dis.Q.Õe sobre a aplicaçã~ dos recursos que me~
ciona em programas nacionais de prevenção e combate ao câncer, e dá outras providências (dos recursos deriv~dos do aumento do capital social das empresas estrangeiras de produtos do fumo, e derivados) (Deputado Francis-co Dias).
PLC n• 3.817(84:
Proíbe a propaganda de cigarros e de bebidas alcoólicas na forma que especifiCa -(Deputado Francisco Dias).
PLC n• 3.894L84:
Obriga a impressão de aviso, que especifica, fia
propaganda e nas embalagens de cigarros e bebidas
aJcOólicas.("Fuffio pode causar Câncer") (DePutado
Oclacílio de Almeida),
pLC n• 4.023/84:

_ Dispõe sObre a venda de produtos de tabaco_e de
- ,_ .-6Cbidas- cõffi elevado teor alcoólico a menores de de- ~oito ap_os de idade, e dá o_yJ.ras providências (De_putado Francisco Dias),
Basta ·uma ligeira análise dessa amostragem para se
verificar que, embora retardatário, já se-iniCiõu -iúJ Brasil
o prOcesso· de elaboração da estragêgia precursora de
uma legislação nacional especificamente destinada a
combater e erradicar a pandemia tabágíca.
Os objetivos e delineamentos gerais da referida ~tra~
têgia foram enunciados pela histórica Carta de Salvador,
de março de 1979, que estabeleceu as diretrizes norteado- ras das providências a serem tomadas, cujos resultados
dependeriam, contudo, de seu enquadramento no Plano
Nacional dé-Saúde, ou nos programas específiEos-dO Governo- Federal.
Na palestra que profer-i, em novembro de 1981, ao ensejo da reunião promovida pela Seção Brãsileira do Colégio Internacional de Círui'giões, ·em São Paulo, e em
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discurso pronunciado a 16 de novembro de 198b no senado Federal, teci várias considerações sobre as recomendações da Carta de Salvador, destacando a essencialidade das seguintes providências.
a) progresSiva redução do consumo per capita de cigarros e do número dos fumantes (estimado em mais de
25 milhões);
b restringir a produção e taxar gratuitamente o preço
dos cigarros;
c) eliminar a propaganda _das multinacionais dos cigarros através dos jofnais, rádio-emissoras e da TV;
d) proteger as gestantes. as crianças e os adolescentes
g ueJ convivendo ~Ort_1 os fumantes são extremamente yulnerâveis aos efeitos do tabagismo;
e) interditar o consumo de cigarros nas escolas, hospitais, auditórios, bibliotecas, restaurantes, e as~im por
diante;
f) estimular a permanente atuação das lideranças comunitárias no selltido do esclarecimento da população,
visando à erradicação ·definitiva do vício de fumar; e
g) instituir um mecanismo de coordenação nacional
com infra-eStrutura adequada para fortalecer, acompanhar e avalíar a execução-das providências porventura
sugeridas oU ·encaminhadas.
A I• Conferência Brasileira de Combate ao Tabagismo - COMBAT I -, patrocinada pela liga EspíritoSantense contra a tuberculose, em Vitória, nos_dias 6, 7 e
8 de abril de 1980, por iniciativa de uma das figuras exponenciais da medicina brasileira, o Diretor Jayme dos
Santos Neves, deu prosseguimento ãs recomendações da
Carta de Salvador
Estas iniciativas precursoras prepararam o terreno
para o magno Simpósio Nacional ora levado a efeito.
São empreendimentos que sucedem no território nacional armazenando experiências, estudos e recomendações objetivas que, certamente, apressarão o advento
de uma legislação capaz de melhorar as condições de
saúde e bem-estar do povo brasileiro, protegendo-o contra as agressões da pandemia tabâgica, e da poluição ambiental provocada pelo excessivo consumo de cigarros.
Convém acentuar que no Brasil, à semelhança do que
aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia e em outrás países, também se fizeram
sentir os impactos e a decisiva influência dos relatórios
do Real Colêgio Britânico de Médicos, do Departamento de SaUde, Educação e Bem-Estardes Estados Unidos,
e da Organização Mundial de Saúde, sobre os perigos do
tabagismo como a causa principal, m.ils certamente evitável, de doenças e morte prematura - um flagelo tão perigoso quanto as devastadoras doenças epidêmicas que
afetaram as gerações anteriores.
Seria bastante interessante aproveitar agora a oportunidade em que se examinam os aspectos políticolegislativos do CO!}t_role do tabagismo, para um ligeiro
confronto entre as experiências, perspectivas e tendên~clas brasiieiras e norte-americanas, rio que tange ao
equacionamento do aludido problema, nos dois pafses.
Vecificar:.:se-á, de imediato, uma indiscutível semelhança, Porquanto no Brasil como nos Estados Unidos
- guafdadas as Proporções decorrentes do gigantismo
norte~americano ___:;-o tabagismo se transformou em um
desafio de insólitas proporções.
Do ponto de vista económico, as dimensões do complexo agroindustrial fumageiro, volume de exportações e
consumo de cigarros no Brasil e nos Estados Unidos,
crescem de ano para ano.
Mas_é na comparação relativa ao número de fumantes
e dos óbitos anualmente verificados, que as estatísticas
brasileiras e norte-americanas podem ser consideradas
como estarrecedoras, revelando um sombrio panorama.
Justifica-se, por conseguinte, uma comparação que
poderá ser de utilidade para os nossos parlamentares, na
mais remota das hipóteses como uma simples indicação
de possíveis roteiros digrros de uma criteriosa reflexão.
E ninguém-mais- autorizado do que o Dr. Julius B.
Richrrlond, da Harvard Medical School, ex-Surgeon Ge-

r
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neral do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos,
de 1977 a t 981, para delinear as diretrize~ e p_ârãmetros
da legislação específica e das ~tratégias Operativãs do
combate ao tabagismo nos Estaâos Unidos.
São do Professor Julius B. Richmond a~ ~bservações a
seguir condensadas de seu artigQ."?ndiqg the:-Cigarrete
pandemic", divulgado pelo New York Joumal ofMed~cf
ne, J?ecember 1983, volum~ 83, p.umber_13.
MODELO NORTE-AMERICANO
DE COMBATE AO TABAGISMO,
ENSINAMENTOS DE UMA EXPERieNCIA VÁLIDA
Um ano depois da edição ·da relatórrO origínar de
1964, do Surgeon General, o Congresso norte-americano

aprovou o, "federal Cigarette--Labeling Advertishig
Act'~, que tornava obrigatória a exigência do SerViço de
Saúde Pública, nõ sentido de que todos os ~a:ços de cigarros di~t~ibuídos_ n~s Es-tados Ünido~ de'!eriam ~onter
a advertência áe qUe o vício de fuinar é prejudiciai e Pode
ser um riscõ -para a sàúde,(~'Caution; Cigarette si:ilókl.tig
is dangerous to health. It may cause death from cancer
and other diseases- Cuidado; Fumar cigarros é perigoso à Saúde. Pode provocar a morte pelo câncer e outras
doenças'').
Em 1969, o Congresso norte-americano' votou _a
~'Public Health CigarCtte Smoking Act", a famosa lei
que aboliu a propaganda de cigarros atraVês_do rádio -e
da televisão.
Em 1979, por ocasião do 151' aniversário do priilieiro
·relatóriO, o Silr8e0i1 ÇeilerãJ ed1ioll-0 mais completo e
abranicnte volume sobre o hábito de fumar jamais
publicado nos Estados Unídos. Nesse documento os dados reunidos acerca dos nefastos efeitos do víêiO de- fumar sobre a saúde eram arrasadore~ (Q_~e~helming:),
conforme foi reconhecido pela imPiensa.
•
Não podendo mais contar _c?m_ os jo~n_aij~_taS_ para
contrariar, questionar· ou lançar dúVidaS a respeito da
confiabilidade dos referidos dados, as indústria-s do
fumo e ernpresás associadas fo~am compelidaS a nludar
de estratégia, tentando apresentar o hábito de fuwar
como um direita pessoal, uma."civil rights issue".
As indúsiria_S_ fUffiageiras começaram a despejar milhões de dólares em campanhas visando evitar, ou impedir a aprovação de qualquer tipo de legislação federal,
estadual ou muniCipal Oestinada a banir a propaganda e
a restringir o consumo de cigarros nos lugares pó.blicos,.
r.ecintos fechados ou locais de trabalho - enl suma, a
eliminação do vício de fllmar.
Ainda em 1979, a publicação do. "Healthy People''o primeiro relat6rio do Surgeon General sobre a promoção da saúde e a prevençãq das doenças--;- enfatizou
a necessãria e'inevitáve! direção futura da medicina: a
prevenção.
_ Destarte, nos próxiinos anOs, os esforços destinàdos a
eliminar a epidemia tabágica concentrar-se-ão, primordialment~, nos seguintes aspectos
i) Proteger as mulheres contra os efidtos deVastadores
do vfclo de fumar. (Em 1980, um rel~_~()rio_ do- SurgeOn
General prognoSticoU qUe is mulheres em sua totalidãde
teriam um destino semelhante ao dos homens se conti~
nuassem fumando: no decorrer da década dos anos 80, o
cãncer do pulmão ultrapassou o câncer dos seioS: como a
principal causa de morte entre .as mulheres. Esse prog.'
nóstico foi um pesadelo Que-se transformou numa dolorosa realidade~ A taxa de morte provocada pelo câncer
de pulmão aumentou de 4,6 por 100.000, em 1950, para
uma. taxa avaliada em 20,9 por 106.000 em 1982. Em
1983, --17% das mortes de mulheres foram provocadas
pelo _câncer dos seios.)
-- 2) Maior proteção dos adolescentes. (Setenta e cinc:o
por cento dos jovens fumarites se tornaram V"içiaqos oU
nicotinodependentes aos 20 anos de idade. Diga-se de
passagem que a classe média ~~o_p(!de.mai~petn:~~Jlecer
·indiferente em- face da eXploi3.ção dos adolescentes pelos

propagandistas, dos cigarros. Todos os esforços futuro
vi~ndo a e~djcar o vícj()_ d~ fumar devem se concentrar

em

·na·idadeque os ãd.olescentes estão se transformando
em dependentes. de recuperação dificil e _dimorada.)
_ 3) EstratégitÍs mais ejlci~nt_es. (Mais dt:: 90% dos adul~
tos viciad.os declaram quç. ''desejariam parar, ou deiXar
de fumar", mas achamdi_ficil fazê-lo. Compete à classe
médica a responsabilidade _de envidar ~forças e descobrii' meios que poss?m ajlJ_dar os seus _clie~tes a se libert-arem da dependênci~ tabágica". AoS inédlCos inCumbe ta.mbêm encorajar os legisladore_s; estim~ar as autoridades, os funcionârios gOveiriaiDentaís, eln- 8-eral, e os
empresários, no" Sentido de iri1Piementar providências e
desenvolver incentivos concretos contra o viciO de fumar. Não há como fingir, ou pretender ignorar o fato de
que a_ depend-ência tabágica pode ser preventivamente
eHminada.)
4) Maior atenção aos direitos dos não fumantes, especialmente as· crianças.
espantoso verificar como l!ffi
simples setor industrial se tenha permitido- prejudicar
não somente a saúde de três gerações de americanos,
mas, também, uma tradicional e valorizada amenidade
com a simples cortesia comum. As pessoas que ainda fumam jã não são mais encorajadas a perguntar se alguém
o~jeta ou permite, ou se _preocupam com o fato de
-crianças estarem presentes. Anúncios de propaganda,
publicidade e imagens na televisão estimulam o vício de
fumar como norma social (status). os· mêdicos devem
aj~~ar a implantar um clima de maior respeito pelos di~
reitos da vasta maioria não-fumarite,_ especialmente as
·
crianças.)
5) Abandonar as recomendações que surgerem mudar
para ci'garros de baixo teor de alcatrão (low-tar) e nicotina
(lo~~'-lú'cotine). (Dentre as muitas lições que aprendemos
acerca do vício de fumar, uma das mais incisivas é a de
-que os cigarros de baixos teores de alcatrão e de nicotina
não diminuem, em absoluto, os riscos de infecções mio--Cárdicas, nem ameaçam a função pulmonar. Infelizmente, não existem cigarros inofensivoS, ou cOnfiáveis - todos são perigosos.)
6) Revelação das substtincias químicas adicionadas a
cigarros. (No desenvolvimento dos chamados cigarros de
.. baiXos -teores"_ deDicotina e alcatrão como um meio de
afastar preocupações com a saúde, no concernente ao
consumo de cigarros, as indústrias fumageiras adicio~
nam centenas de substâncias químicas e artificiais do tabaco a fim de aumentar-lhes a palatabilidade. As indús~
trias escamoteiam ao público os"nomei desses aditivos e
substâncias químicas. Estas infOrmações devem ser reveladas.)
Os epidemiologistas conseguiram documentar a Jlatur~a devastadora dos problemas de saúde decorrentes do
excessivo consumo -de cigarros. _Mas, as_ insig!Jificantes
dotações o~çamentárias -ou recUrsos pará--combater o
vício ou reduzir o consumo de cigarros demonstram a
falta de vontade política do governo, a ausência de interesse visando enfrentar o desafio.
Cabe ã classe médica, com os seus melhores especialistas. e profissionaiS, assumir-à liderança dessa luta, transformando a questão (issue) do tabagismo na prioridade
número um da saúde. (New York State JournaJ of Medicine, December, 1983 -volume 83, number 13- The
World Cigarette Pandemic.)
•

c.t.

OBSERVAÇÃO:
- Estes comentários. foram extraídos e condensa_dos de um artigo do doutor Julius B. Richmond,
Professor de Saúde Pública e Oire-tor da Divisão de
- Saúde Pública da Harvard Medical _School, cx"Surgeon Genetal" do Serviç_o de Saúde ~bliça, d~
1977 a 1981. São prOgnósticos e iildicações do provável desempenho dos órgãos governamentais e do
Congresso_ dos Estados Unidos no concernente à
luta contra _o tabagismo. (0 título do aludido artigo,
.. Ending the Cigarette Pandemic", evidencia a seriedade, a firmeza de convicções e a inflexível deter-
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mi nação do seu ilustre autor, que pretenac:, a curto
prazo, atingir-os objetivos de uma integral erradi~
cação desse flagelo nos Estados Unidos.)
Nova legislação antitabágica aprovada no CongresSo
norte-amaricano
_
Depois de vários meses çle negociações entre mêdicos,
autoridades sanitárias e grupos vinculados à melhoria
das condições de saúde, a Câmara dos Representantes
aprovou__ projeto, já encaminhado ao Senado, estabelecendo a obrigatoriedade de inscrição de quatro novas
advertências _nos maços de cigarros.
Além das advertências, que são mais eriérgicas, os
fabricantes de: cigarros deverão, ainda, revelar ~uais ~s
ingredientes, oU substâncias adiciOnadas à fabricação de
cigarros.
São as seguintes as advertências relativas à pericu(osidade dos cigarros, que poderão- ser utilizadas em rodízio~
a càda três meses, e impressas de maneira a assegurar
uma maior visibilidade para os consumidores:
a} "O ViCiO -de fumar provoca câncer nos pulmões,
doenças cardíacas. enfizema, a!êm de complicar gravidez"·
b~: "O vício de fumar ê responsável, nas mulheres grávidas, por graves danos fetais, nasciritentos prematuros,
e redução do peso dos bebês";
c). "O fumo dos cigarros contêm monóxido de carbono"·
"Deixa! de fumar agofa reduz o_u elimina sêrios ris~! Cos para sua saúde.".
A nova legislação, além. de mais enêrgica, tem o res~··paldo da opinião pública norte-americana.
· · Sobre o assunto, o The Boston Globe divulgou, em sua
edição de 11 de setembro passado, a nota a seguir transcrita:
10 THE BOSTON GLOBETues4ay, September 11, 1984
House approves biU requiring 4 warnlngs for cigarrette

a

.: :.'· d}

packs

Associated Prêss
WASHINGTON - The House yesterday approved
legislation that would replace the current general health
warning on cigarrette packages with four rota-ting warnings on spedfíc dã.ngers associated with smaking .
The measure was approved by voice vote brief debate
in which no opposition was expressed and was sent to the
Seflate.lt followed months ofnegotiations among health
ogroups and the industry, which agreed support it, sponsors said.
, "This bill represents a progressive and courageous
step by the tobacco in.dustry that caught many by surprise," said Rep. Albert Gore (0-Tenn.), a major sponsor
who noted that his state has 100.000 tabaco farmers.
Gore Sard, "This has been a bitt~~ pill for them to
swa.llow, but in doing so they have made stiffer punitive
legislation lesse likely jn the years ahead"~
Rep. Henry A. Waxman (D-Calif.), ~other major
backer, said~. "lf Americans are to make an informed decision about whether or not to smoke, it is criticai they
recognize the serious risks to their health before they
Jight up.
. "The current warning labei hasn't been revised in over
13 years and d_oes not adequately reflect the exient of adv.erse health effects caused by smoking", Waxman said.
The current warning on cigarette packages and advertising reads:. "The surgeon general has determined that
cigarette smoking is dangerous to your health".
_]'he new warnings, which will rotate every three
months in forms enl~rged by 50 percent Irõm the present
to increase their visibility, read:
• .. '_'Smoking causes Jung cancer, heart disease, emphysema, and may complicate pregnancy."
•-"Smoking by pregnant women may result in fetal
injury,_ pre_mat1,1re birth, and Jow birth weight.~~
•. "Cígarette smoke contains_carbon monoxide."
•-: "Quintting smoking now greatly reduces serious
risks to y.our hea!th."
c
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ln additon,, cíga'rette mariufacturs would have to dis~
close the ingredients added to tobacco in the manufactuk
ring of cígarettes. ~

O QUE FAZER? REFLEXÕES CONCLUSIVAS
Parece~me chegada a hora das decisões substantivas,
realistas e urgentes.
Urge ultrapassar a fase dos debates acadêmicos, da

teorização brilhante e da estratégia precursora dos encontros, conferências, reuniõeS, simpósios, para o advento de uma legislação antítabãgica adequada às necessidades do País, elaborada pelo Congresso Nacional, pelas
Assembléias Legislativas dos Estados e Câmaras Municipais.
As pessoas poderão cuidar, com mais eficiência, da
própria saúde, e proteger as respectivas famílias, as
crianças e os adolescentes, que são segmentos extrema~
mente vulneráveis às doenças geradas pelo tabagismo, e
aos efeitos da poluição ambiental, nos parâmetros de
uma legislação nacional que ~timule e fortaleça uma ati~
va participação.
É exato que muitos projetas de lei a.ntitabâgicos tramitam no Congresso Nacional, mas eles têm sido, invariavelmente, procrastinados no seu andamento, ou congelados nos sarcófag-os das Comissões Técnicas.
Seria desonesto ignorar essa realidade que, além de injus!ificável, apresenta conotações d~_ indiferença, omissão e deliberada sabotagem.
Mas, embora lentamente, aumenta, no âmbito do Poder Legislativo, a plêiade dos ilustres parlamentares engajados na Mobilização Nacional contra a Pandemia
Tabági~a - crescimento auspício'so para a elaboração
d'e uma legislação específica, de âmbito nacional, capaz
de deter e, a longo prazo, erradicar esse flagelo.
O-que fazer, no entanto, para acC:Ierar o advento de
uma legislação específica, abrangente e realista- aspiêação sempre renovada dos peSquisadores, médicos,
cientistas, políticos, empresários, técnicos e administradores, c_omo os que ora se reúnem neste Simpósío Nã:cional sobre o Controle do Tabagismo?
Sem desejar alongar-me, e correndo o risco de cometer
uma temeridade, atrevo-me a formular duas simplés propostas.
Obviamente, a formulação de propostas concretas,
nas atuais condiçêJes que o Brasil atravessa, de crise e impasses conjunturais, terá de enfrentar a desciença, o desalento, a omissão e a mentalidade conformista predominante.
Ninguém ignõra a existência de grupoS -ravOrávCiS à
manutenÇão do statu quo, aliados ao complexo agroindustrial fumageiro, ou -hipnotizados Pela-s agressivas
mensagens publicitârias dos pOderos-oS fabricantes de ci~
garras:
São as seguintes as sugestões que ffie parecem plen-a:
mente exeqUíveis e oportuna$:
I. No âmbito do Poder ExecutivO da União
I. l-Instituição de um Grupo de Trabalho intermi~
niSterial - composto de representates dos MinitérioS da
Saúde e da Educação e Cultura (m!dicos, professOres
universitáriOs-e espC:cíalistas), íncumôido de, iio-pi'azo-de
90 dias, formular estratégias operatiVas e Providências
concretas visando erradicar a pandemia tabágíca e conibater os efeitos do flagelo.
1.2- Os Ministros de Estados da Saúde da Educação
e Cultura proporcionarão ao Gru-po interminísterial a
infra-estrutura de recursos financeiros, ritateiiais e· humanos, imprescindíveis ao desempenho de sua missão.
1.3- Os Ministê~Os da Agricultura e da Indústria e
do Comércio promoverão, conjuntamente, cOõi representantes do complexo agroindustrial fumagt:iiro e dos
empresãrios do setor, uma Conferência Nacional com os
seguintes objetivos: a) examiriar as poSsibilidadi:S: dC-Uma
gradual transformação da economia fumageira,
adaptando~a à produção e industrialização de alimentos
e matérias-primas, em substituição A cultura do fumo, à
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fabricação de cigarros e derivados; b) propor os inveSti~
mentos e subsídios necessáriOs à conversão do parque
agroindustriaf fumageirO, sem prejuízo ou traumas· d·e
qualquer espéCie, assegurando-se asas empresários e trabalhadores do setor amplas garantias contra o desemprego, ou a redução dos níveis salariais vigentes.
2)No âmbito do Poder Legislativo
2.1 - O Congresso Nacional promoverá a Criação de
uma Comissão Mista, integrada por repreSentantes de
todos os Partidos, incumbida de elaborar as direti-izes da
Política Nacional de Controle do Tabagismo e de uma
legislação específica sobre o problema.
2.2- As Comissões TécnicaS -de Saúde e de Educaç~o. nas duas Casas do Congresso Nacional, organizarão, conjUntamente, a infra-estrutura dC apoio indispensável ao eficiente desempenho da Comissão Mista no decorrer do seu funcionamento.
São estas as reflexões que me ocorrem ao ensejo da
realização do SimpóSiO- Nacional sobre o Controle do
Tabagismo, cujos bons resultados a Nação inteira aguarda com justificada confianç_!!~
ConcLuindo, seja-me peniiitído renovar as advertên~
cias da Organização Mundial de Saúde (OMS), quaiido_
dedicou o Dia Mundial da SaÚ'de -7 de abril de 1980ao c;o_mbate ao tabagismo, com o seu fãinoSô slogal);:
~·fumo ou Saúde- a escolha é sua".

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA
O Simpósio Nacional sob-re OControle do TabagismoII Coriferência Brasileira de Combate ao Tabagismo (II
CONBAT)- Organização e Ternário- São Ptiulo, 28 e
-29 de seteinhro de 1984
Discurso proferido no Senado Federal sobre o Simpósío
de São Paulo, a 13 de junho de 1984- Senador Lourival
Baptista
-

SIMP()SIO NACIONAL SOBRE
O CONTROLE DO TABAGISMO
II CONFEReNCIA BRASILEIRA
DE COMBATE AO TABAGISMO
(II CONBAT)
27 â 29 de setembrO -Oe f984
BRASILTON SÃO PAULO HOTEL
SÃO PAULO
PATROCINIO
Uniílo Intemacional
contra o Câncer

APOIO
GovernO do- Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Sio Paulo

SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE O CONTROLE
DO TABAGISMO
II CONFERENCIA BRASILEIRA DE
---- COMBATE AO TABAGISMO
(II CONBAT)
PATROCINIO:
UNIÃO INTERNACIONAL
CONTRA O CÂNCER
A-POIO:
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORGANIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
BRADEPCA
ASSOCIAÇÃO MrlDICA BRASILEIRA
COLABORAÇÃO
AisociãÇão Brasilei!a- de Enfermagem
Associação Brasileira de Odontologia
Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo
A-ss0Ci.3.çíio Paulista de Medicina
·
Colêgio Brasileiro de Cirurgiões- Capítulo de São Paulo
Q)_~gio Iitti~:rnacional de CirU-rgia Digestiva - Seçãá
Brãsiieira
Colégio fntemacional de Cirurgiões - Seção Brasileira
Escola Paulista de Medicina

Faculdade de Medicina da USP
Faculdade de Saúde Pública da USP
Federação_ Brasileira de SOciedades de Ginecologia e
Obstetrícia -

FEBRASGO
Fed6ra~ão

das Ligas Antituberculosas de são Paulo -

FELASP
Federação Brasileira de Gastroenterologia
Fundação Antonio Prudente
Fundação de Aperfeiç_oatnento à Pesquisa e Ensino de
Cardiologia -

FAPEC
Hospital das C[ínicas - FMUSP
POntificia Universidade Católica de São Paulo
Registro de Câncer de São Paulo
Sociedade Brasileira de Angiologia
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Sociedade Brasileira de Cancerologia
Sociedade Brasileira de Pediatria
Sociedade Brasileira de Peneumologia e Tisiologia
So_çi~ade d~ Cardi9_Iogja do Estado de São Paulo
Socierlad~ dos Educadores de Saúde Pública_ - SO-

DESP
Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de São Paulo
Sociedade Paulista de Cancerologia
Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia
Sociedade de Pediatria de São Paulo
COMISSÃO ORGANIZADORA
Ajax Walter Silveira
Antonio Pedro Mirra - Presidente
Edmundo Blundi
Francisco C. da Silva Telles
hyme Santos Neves
João Batista Perfeito
Joaquim José Gama Rodrigues
Josê Rosemberg
José Silveira
Mário R~gatto - Vice-Presidente
Ruth Sandoval Marcondes
Thomas Szeg_o
TEMÁRIO;
Aspectos de Saúde
Panorama Internacional da Epidemia Tabágica
Avaliação da Situaç_ão Brasileira do. Tabagismo
Conse_qüências do Tabagismo na Saúde
Papel dos Médicos no Controle do Tabagismo
Campanhas desenvolvidas
AspectoS Educativos
Plataforma de Ação da UICC
Prevenção do Tabagismo nas Crianças
Controle do Tabagismo nos Adultos_
O Çessar de Fumar
Os Direitos dos Não-Fumantes
Asp_ectos Sócio-EconómicOs
Propaganda e Promoção do Cigarro
Contrapropaganda
BenefíciOs Econóinicos e _Custos do Cigarro (custobeneficiO)
PaPC:t dO Leglshidor
_Ç_ria_ªvidade na Çomunicaçào do Controle do Tabagismo
Aspectos Político-Legislativos
Legislação no Controle do Tabagismo (internacional e
nacional)
Estratêgia para Obtenção da Primeira Legislação Federal par11 o Controle do Tabagismo no Brasil

PROGRAMA PRELIMINAR
27:9-84
18h00 --Sessão Preparatória (participação somente
da Comissão Organizadorã)
28-9-84
08&30 - Instalação Solene

09h00- 12h00 - ASPECTOS DE SAÚDE
President~:

João Yunes (SP)
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Se.cretârÍQ: Manoet".Lopes dos Sant-ÕS
(SP)
09h00-09h50- J. Michael McGinnis (USA)
Josê Rosemberg (SP)
09h50-!0h05 - Café
10h05-!0h45 - Jayme Santos Neves (ES)
Thomas Szego (SP)
10h45-l2h00 -Comunicações Pessoais
Alfredo_ Daura Jorge (SC}
Bruno Carlos Palombini (RS)
Edmundo Blundi (RJ)
Ermeiindo Dei Nero (SP)
Gyorgy Bohn (SP)
~
Marcos Fábio Lion (SP)
Maria Jacira Silva Simões {SP)
Umberto Lippi (SP)
12h00-14ll00 ~·Almoço

14h00-17h00-'- ASPECTOS EDÜCA'J1VOS
Presidente: Carnlen Prudente (SP)
Secre~rio: !'Jc:lson _Wolgsker (SP)
14h00-14h50 - Allan C, Erickson (USA)
Car~os Alvarez Herrera (Argentlmü
14h50-15h05 ;__--Café
15h05-15h45- Mário Rigatlo (RS)
Jayme Zlotnik (PR)
15h45-17h00 - ' Comunicações Pessoais
Ajax Walter Silveira (SP)
Aluisio Achutti (RS)
Antonio Carlos Vidra óibral (MG)
Benedito Roque da Silveirâ CarrlPOs
(SP)

Djalma de Oliveira "(P_E)
GlaCilda Telles M. SieWien (MA)
João Batista Costa (RS)
Josê Feldman (MG)
17h00-17h30 - Posse do ComitcfCootdenador d-o-Q;~~
bate ao Tabagismo no Brasil
29-8-84
09h00-12h00-

ASPECTOS~SOCIO:ECONOMICOS~~

Presidente: Paulo _Nogl.!e:ira Neto__(pF)
Secretáiio: Yorico Camyam<J. (SP)
-09h00-09h50 - Michael Pertschuk (l..i:SÃ)
Antonio CãrlOs CampinO" (SP)
09h50-10h05- Cate
IOh05-10h45 - Ogia Laila Jacob (SPÍ
Arthur Kaufmann (SP)
10h45-12h00 - Comunicações Pessoais·:
Adherbal Fortes de Sá Jr. (PR)
Edmundo Castilho -(SP)
Jayme Santos Neves (ES)
Norton Severo Batista (SP)
Regina Helena GLialdil- (DF)
Rodolpho Lima Martensen (SP)
Teotonio SiinõCS "(SP) --Waldemar OswaN_o Bianco _(PR)
12h00-14hOO -Almoço
14h00-16h30 ASPECTOS POLITICOLEGISLATI VOS
. Presidente: Lourival Baptista (DF)
Secretári?: Milton Bechara (SP)
14h00-14h50- Michael Pertséhuk (USÁ)
Eunice Michiles (AM)
14h50-15h05 -Café15h05-15h45 -

Ruy Côdo (SP)
Vercedino Albarello (RS)
15h45-16h30 ---Comunicações PCSsoais:
Abrahim Dabus (SP)
Gefaido José R. Alkmin ft (SP)
OsCãr Alves (PR)
Carlos Mosconi
Té:rciõ- Chagas Tosta
16h30-17h00 - Conclusões
Antonio Pedro Mirra (SP)
Allan C. Erickson (USA)

- DiSCURSO PROFERIDO NO !>ENADO~ FEDERAL
SOBRE O S!MPOS!O DE SÃO PAULO,
A 13 DE JUNHO DE 1984

*

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS :-c SE. !'ronunda Ó seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Selladores, a realizaçãO nos dias 28 e 29 df:: .setem-bro_ vindouro
do SínlP:õsio Nacional sobre o Con.tiole çio -tabagismo é
uma iniciativa patrocinada pela União Internacional
contra_o Çâncer ---:-_ UIC;C,_com o apoio d9 Governo do
Estado t;: d~ _Pr_efeiturâ Municipal de Sãó Pa1.i!o.
~--No conjunto dos_-objetivos básicos determinantes da
efetivaç~o do referido Simpósio destacam-se o~ dois seguintes;
·
__ ---'-- a) analisar os múltiplos aspectos do tabagismo, suas
)i:llVIi.caçõe~ na,saúde pública _e as_ medidas mais adequa-

das para o seu controle; e
b) motivar técnicos nos campos da saúde, educação,
psi~OS.$9Clologia, economia -e- demais atividades, par:a
cooperar na luta contra a crescente invasão do tabagist1J.9 em nosso País.
r

O jtu~t_!e .Pr~,sidente da Comissão OÍ'g"anizaaOra da ini71ª~_v~ Do1,1tor Anton_io Pedro_ Mirra, já expediu os convite.s_de,stinados às_instituiç(íes e personalidades cuja pre-s_ença ~uito contribuirá para _consecução doS objetivos
.f~Um?!=fo~ 1

-Essa Comissão organizadora econstítuída Pelos seguintes médicos e professores universitários: Ajax Walter SilVeira, Edmundo Blundi, Francisco C. d"a Silva
'fell~s, João Bapt~sta Pe_rfeito, ·rqaquim José Garnã Rodrigues, José Rose?J-berg:, José Sil'\ieira, Mârio Rigatto
(Vice-Pre~(;lente),-Ruth Sandoval Marcondes e Thomas

Szego.

São nomes ilustres, tanto no tocante ao exercício das
ativid,ades _que desempenham nos hospitais, universidades ou laboratórios onde atuam como no concernente às
pesql!isas e liVros p~bl~~~oª, ou artigo_s que freqUentemente divulgam, através das revist~ médicas ç_specialiZii.das.
_Jndep~ndentemente das conclusões e resultados praticad,os __ .o o~ magno Simpósio Nacional de_ São Paulo,
c.ot;no um d.os..seus mais importantes even~
tos a reunião da Assembléia Geral que deverá aprovar a
co!!stLt~:~içãó dó. ''Cclmiiê Cooroenadqr_ do Combate ao
Tabagismo no Brasil".

_co.nsid~ra-se

A propósito recebi honrosos convites,_ subscritos pelos
Professores Mário Rigatto Antonio Pedro Mirra, que
solicito sejam incorporados ao texto deste pronunciamento.

e

o_ auspicioso_ advento d~~~e órgão d~__ç_oord~nação,na.~"
danai mui_to cOntríbuirà P!ira aceler_if a_ conquista dos
obj_~~íVo~colin13.dos pelos que-v~_m_lu_tando, com tenacidade~- côntrã as trágicas conseqOências do _tabagismo.
Não si:: deve jamais esquecer a terrível advertência da
OrganiZação M-undial de_ S-a.óde.- OMS, quando denunciou o flagelo do tabagismo como "o maiór problema de
saúde póblica da atualidade".
_Ao transmitir aos Srs. Senadores, nos limites destes
breves ·comentários, as informações relativas -à criação
do. "Comitê Coordenador do Combate ao Tabagismo no
Brasil'', aproveito o ensejo para solicitar tambêm a incorporação do sucinto artigo de ati[oria dÕ Professor
Mário Rigatio sobr~ "~Epidemia Tabãgica- um programa de ação", publicado como separata da revista
Amrisgs, editada em Porto Alegre, em sua edição de
outubro-dezembro_de 1983.
Tratà~se de uma concisa e valiosa contribuição ao for'talecime!'lto da mobilização nacional conira o tabagismo
que se desenvolve com êxito, em todas as Unidades da
Federação brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR LOURIVAL BAPTISTA:
Porto Alegre, 29 de maio _de 1984.
Exm' Sr.
Sen. Lo~riv~l Baptista
Brasília.:.._ DF
prezado _SCnho:C:
Eni reuníãO. ·recente, mf sede da -Associação Médica
Brasileira, em São Paulo, um grupo de Líderes da Campanhã Antitabágica que se realiza no Brasil sugeriu uma
lista de nómes p:ua comporem um Comitê CoOrdenador
do Combate aÕ Tabagismo no BrasiL A finalidade maior_
deste Comitê é integrar Õs esforços que se fazem em ilosso País, visando a um controle da epidemia tabágica que
grassa entre nós. Outro objetivo ê permitir a filiação do
Brasil· ao Comitê Latino-Americano para Controle do
Tabagismo, criado; com o apoio da União Internacional
contrã o Cânc.er, em reunião reatizada no óltimo Congresso Americano de Câncer, na cidade do Panamá, no
mês de janeiro p.p,
A composição do Comitê CoOrdenador de Combate
io Tabagismo'-no Brasil, proposta nos termos acima, é a
··segUinte:
~
.....:.. Presidept~: Dr. Mário Rigatto. Caixa Postal, 1.902,
90.000 - POrto Alegre, RS.
- ....... Vice-Presidente: Dr. Antonio Pedro Mirra. CaiXa
Postal, 5271, 01.000- São Paulo, SP
- Documeritação: Dr. José Rosemberg. Rua Sabarâ,
76/12, 01.239 -São Paulo, SP.
-Integração Comunitáriã: Dr. Ja)tme dos ·santos Ne-ves. Rua Marcos de Azevedo, 314,29.000- Vitórici, ES.
-Saóde Pdblica: Dr. GermanO úerhardt Filho. Rua
do Rezende, 128, 20.231 - Rio de Janeiro, RJ.
-Educação Comunitária: Srf Carnien Annes Dias
Prudente. Rua Antonio Prudente,-211, 01.509- São
Paulo, SP.
~Política: Senador Lourival Baptista. Senado Federal. 70.000- Brasí!ía, DF.
-Dia Nacional sem Fumo:· Jayme Zlotnik. Rua Carlos de Carvalho, 928/15, 80.000--" Curitiba, PR.
-TeleviSãO e Rádio: Cel. Waldemar O. BianCo-. Av.
Silva Jardim; 2307, casa 6. &0.000- Curitiba, 'PR.
-Imprensa: Jornaiista Adherbal Fortes de Sá. Rua
Mal. Floriano, 1707/4903, 80.000~- Curitíbã ~PR.
-....:.._Educação Oficial~ Dr_Aloysio C. Achutti. Av. Bastian, 210, 90.noo -Porto Alegre, RS.
-Igreja: Sr. Joào.Batista Costa. Rua Aneron Corrêa
de Oliveira, 66, 90.000 - Porto Alegre, RS.
O- Comité acima composto deverá· ser referendado
pela Assembléia que se reunirá no...Seminário para COntrole_do Tabagismo", a ter lugar !:m São Paulo, nos dias
28 e 29 de setembro p.v. Nesta oportunidade será definida tam~~ __ a_du~ação de seu -i.nand.ito.
SendO V. S• unl do.s componentes do Comitê aciina
proposto, venho, por delegação do grupo que propõe,
ronsultá~lo sobre a aceitação que V. S• daria-ao convite
que aqui lhe dirigimos. Creia- QUe um·a resposta pOsitiva
de sua parte nos fortalecerá a todos.
Queria aceitar, com votos pessoais de saóde, cordiais
saudações - Prof. Mário Rigatto.
São Paulo, 23 de maio de 1984.
SNCT-031/84- MCjel.
limo. Sr.
Dr. Lourival Baptista
Brasília, DF
!?rezado Senhor:
Realizar-so--á nesta capital, de 27 a 29 de setembro de
1984, sob o patrocínio da União Internacional Contra o
g_~~~_{_!JICC),_ o Simpósio Nacional s-obre o Controle
dq_ Tabagismo, no qual serão discutid-os seus diversos aspectos, suas implicações na sáude pública e as medidas
mais adequadas para o seu controle. ·
Outro objetivo será fambéffi o de motivar técnicos dos
campos da saóde, educação, psiCossoCiologiá, economia
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e demais ativídades para cooperar na luta contra a crescente invasão do- tabagismo em nosso País.
A Comissão "OrganiZadora tem a grata satisfação de
convidar V. s~ para partiCipar do Simpósio na qualidade
de Presidente._
Anexo enviamos o piogra-ma do evento, onde
encontram-se assinalados o tema da sessão a ser presidida por V. 5', bem como a data e o horário da mCsffia.
Maiores informações sobre o Simpósio i derilaíS àeta-lhes pertinentes à Secretaria do evento serão enviados
tão logo V. S• confirtiie stia presença. Esta confirmação
poderá ser feita por ·carta-ou pelOS teiCfories: (011) 8831422 e 8&3-1013.
Na expectativa de POdCrinos contar com sua hon!osa
presença, subscrevemo-nos
Cordi3.lmente. - Dr. Afttonio -PedrO Mirra, Pi:esfdeRte.
SEPARATA DA REVISTA."AMRIGS"
SUMMARY
Many authors (7,8,9) Warn about the risks ofselfmedication and of the iildiscriminate sale of drugs. OU.dCgislators recogzine these risks (2,4,5,6), sinCe the majority of drugs need the presentation ofthe prescription. However, it seems that the sale ofth~:"Red Band" drugs is
only respected for the ones that require the subscription
retention (the commonly called Controled Drugs) and
completely disrespected fo_r ~he others. These susicionis
were amply confirmed ~y the author~.
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COMUNICÀÇOES BREVES
A EPIDEMIA TABÃGICA ~
U/vl PROGRAMA DE AÇÃO

Mario Rfgatto (*)
O PROBLEMA
O tabagismo, segundo a Organização Mundial de
Saúde, é o maior problema ·de saúde pública da
atualiáade. E também o maiOr --Vício entretido pi::fa
humanidade ao longo de sua história.
Que macanísmos de ação permitiram ao tabagismo
alcanÇar tamanho -destaque na patologia humana?
O tab~gismo determina forte adicçãO por pa~te dõs
que a ele se expõem. Isto se deve ao seu rico conteúdo em
nicotina, alcalóide cuja capacidade de viciar s6 é
superada pela cocafna. AsSim~ -uma vez fumante, -a -tendência ê a pessoa se manter, pelo resto da vid-a,
fumante_.
_ O tab<!gismO ê a causa de morte de um em cada dois
fumantes. E causa de doença e invalidez em proporção
bem maior. Esta extraordinária a8ressivi0ade deve-se à
nefasta conjugação de quatro distintos micanismos de
ação; neutralização das defesaS orgânicas;- prejilfzO da
alimentação celular, aumento do trabalho celular e
---- - desorganizaçãO da reprodução celular.
A neutralização das defesas orgânicas perrilite aoS
4.000 componenteS da fumaÇa do-cigarro penetrarem até
o interior dos pulmõ_es, passarem para o sangue que por
ele circula e, a partir daí, espalharem~se por todo o
o"rganismo, atírigindo a pi-ãticame!1te todas as células~
O prejuízo da alimeritaÇão celular deve-se ao entraves
que o fumo cria ao abastecimento de Õxigênio, ·entre
todos o mais importante elemento para o bom
desempenho metabólico. Sem ele as células não
conseguem produzir a energia de qUe necessitam para o
_cumprimentO de suas funções.
o aumento do trabalho Celular deve-se Teitlinlllaçãopor alguns componentes do fumo, dos comandos
nervosos que regulam a economia orgânica, obrigando
cada célula _a um trabalho maior que o normal.
Esta conjugação de alimeni:ação diminuída e trabalho
aumentado leva a um extraordinário desgaste das células
e, ·conseqnentemente, das estruturas- orgânicas, fazendo
do fumante um velho precoce, com todas as doenças e a
alta mortalidade da velhice.
Finalmente, a fumaça do cigarro é capaz de
desorganizar a reprodução celular através de, pelo
menos, 40 substâncias indutoris de multiplicação
anômala e desordenada das células, ou seja, indutoras de
câncer.
Através destes quatro mecanism~s. o cigarro tornousé, em men()s de um século, a mais importante causa de
doenças cardiovasculares (infarto do miocárdio,
acidente vascular cerebral, aneurisma da aorta,
vasculopatias perífericaS), de câncer (cân"Cer- do Pulmão,
da laringe, dOs lãbíos, da lírigua, do e-sóf3go, --do
pâncreas, dos rins, da bexiga);-de pnellmopalias crónicas
(bronquite, enfisema) e agudaS (gripe, pneumonia). A ele
tambêm se deve a menor fertilidad-e do fumante (sêmen
pouco concentrado com espermatozóides poUco móveis,
menopausa mais precoce da fumante (dois a três anos
antes da não-fumante) e o elevado índice de ins_UcesSos
nas gestações- de mães fumantes (as crianÇas geradas em
útero de mãe- fumante, Se não morrem durante a
gestaçâ:-o, nascem fracas, com menor peso e altura,
sujeftas a maior morbidade e mortalidade ria prirrieira
infânCia, e irrecuperavelmeáte reduzidas em sua
inteligência).
A .evidência atê hoje acumulada mostra que, a par de
variações individuais, a toxidade do cigarro é
(•) Professor de Medicinã. Jilterna UFRGS. 'PesquisadOr Tiiular: a\iPq:·
Presidente, FAPERGS. Membro dO Comitê Antifuino. AMB: .i:!ndereço ·
p_ara separatas: Mário Ri,!! alto- Caixa Postal 1902- CEP90.000-:- Porto
Alegre (RS)
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diretamente proporcional at? número de cigarros
fumados e inVersamente pro:Porcíonal à idade com que a pessoa se inicia no vício. Em relação ao sexo, o problema
-é mais grave nas mulheres por apresentarem maior
dependência à nicotina. Em outros termos, uma vez
viciada, a mulher tem mais dificuldade que o homem
para parar de_(umar. Além disso, o cigairo multiplica os
riscos inerentes ao uso de pilula anticoncep-cional
(infarto_ do miocárdio, acidente vascular cerebral,
hipertensão arterial). E há ainda as graves conseqüências
para a criança em gestação quando a mulher fuma neste
período.
O tabagismo é uma doença infecto contagi-osa, uina
vez que infecta _Q fumante e c·ontagia os seus
circundãntes.
O contágio faz-se através da fumaça: a exalada pelo
fumante e a produzida pelo cigarro que queima sozinho,
entre pitadas._ Esta últimll~ sob vários aspectos, é ainda
mais tóxica do que a fum-aça exalada pelo fumante. O
contágio também se faz airavês do sangue, no caso da
-gestante, e atravês do leite, no- caso da nutriz.
Estima:..se QUe o -não-fumante que -convive com
fumante fuma Um terço dos cigarros deste último. Em
elevador onde não se proíbe fumar, a ascensorista, em
um dia de trabalho, fuma, em média 10 cigarros. O
mesmo se estima em relação a motorista de táxi. As
crianças com menos de um ano de idade apresentam
uma incidência bem maior de bronquite e pneumonia
quando o pai ou mãe fumam e maior ainda quando
ambos fumam.
ConsideTando-se a alta percentagem de fumantes na
sociedade moderna (30% a 50% dos adolescentes e
adultos), é lícito concluir que. ''todos somos fumarites".
A díferenÇã restringe-se em Saber .. quem pita" ~.''quem
fuma o pito dos outros".
Os prejuízos _®_cigarro não se restringem à saúde
humana. Ele const-itui também a segunda mais
importante causa de incêndios.O CONTROLE DO PROBLEMA
Alvos Maiores
Sendo o tabagismo uma doença infecto coilta&iosa, õ
objetivo primeiro deve ser o is_olamento dos infectados
para evitar o contágio dos não-infectados. Logo após,
cabe tratar os infectados na tentativa de recuperá-los e,
simultaneamente, tentar controlar a fonte de infecção,
no caso, os produtos industrializados do tabaco.
Para que estes objetivos sejam alcançados é necessário
atuar sobre_o fumante e o não-fumante, ou seja, a
população, o produtor de cigarros e o poder público.
Programa de Ação
I - Populaçilo --As duas armas mais poderosas para
o trabalho junto ao fumante e ao não-fumante são a
disseminação de írifõmlã.ções cientfficas sobre os efeitos
do fumo e a exaltação do ridículo que o fumante
representa, em termos de espécie humana.
Informação - O va(or da boa iilformação jã foi
testada em vários países desenvolvidos._Não resta dúvida
sobre sua- eficiência. Assim, na Europa Ocidental, na
Escandinávia e nos Estados Unidos, se tem demonstrado
que o consumo de cigarro é inversamente proporcional
ao estrato social a que pertence o indivíduo. A classe
mais alta, que melhor se informa, ê a que menos fuma. O
operário b'raçal é o que mais fuma. Na classe mais alta,
os que menos fumam sãq os médicos, pressupostamente
os que possuem melhor informação. Igualmente, estudos
sobre adolescentes mostram que os que ainda
freqUentam a escola fumam bem menos que os que já
abandonaram.
--- Ridículo ~ A exaltação ~o ridículo, consagrada pOr
Cervantes em Dom Quixote, ainda não foi
adequadamente_ usada e testada em termos d'e
tabagismo. Mas é, provavelmente, a melhor arma para
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neutralizar o·cha.rme que a propa:ganda do tabaco pôs na
figura do fumante, ImagenS cmllo 'a do moço-velho, de
meio fôlego e espermatozóides lentos, e a da moça de
pele áspera e fria, beijos" malcheirosos e voz de velha,
devem render bastante.
Crianças ~No trabalho junto às crianças, os nãofumantes que mais interessa proteger, é necessário
combater o mito de que a juventude é. a grande, a
melhor, a mais bonita e talvez a única faixa da existência
que realmente valha a pena viver. Este mito-,
extraordinariamente exaltado, é falsÇJ: to.das as faixas da
vida têm encantos e a melhor ê possivelmente a da maior
idade que se alcança ainda com plena saúde. Mais do.
que falso, o mito da juventude ê perniciO-so: rouba às
crianças-o interesse com que devem considerar sua vida
adulta e os cuidados que .devem ter com sua saúde para
mantê-la boa atê à velhice. A visão da juventude como
fiffi maior leva-as minimizar oS Cãtasfi'õfico.s efeitos do
fumo, já que manifestos, como-regra, em idade madura.
Cabe aqui destacar a utilidade de difundir juntO às
criailças os comprovados efeitos nocivos do fumo sobre
o-desempenho esportivo e a beleza fisica, elementos que
enquadram, com destaque, na curta dimensão de futuro
das crianças de hoje.
Recuperação dos fumantes- Sabe-se que 95 p6r Ce.rito
dos fumantes que abandonam definitivamente o vício
alcançam este resultado por decisão pessoal, sem
ínfluência externa irilediata. Programas que visam ao
fortalecimento da . tomada desta decisão devem ser
estimulados. Os "tritarrientós- espeCíficos contra o
tabagismo são válidos para alguns fumantes, mas o
índice de sucesso não ultrapassa 25 por cento. "t: úüt
lembrar aos que tentam parar de fumar e fracassam que
a maioria das pessoas -que conseguiram abandonar o
fumo alcançaram ·sucesso não na primeira mas na
terceira, quarta ou quinta tentativa. Quando uma
tentativa fracassa, o conselho certo~. "tentar de novo".
II- Produtor - O produtor de cigarros atua dentro.
da legislação vigente. Mas ê também um ser humano que
tem esposa, filhos e amigos. S capaz de amar. O
programa deve explorar este contexto pessoa.!: seus brios
de homem capaz de conseguir o que deseja na vida mas
sem que para isto se sinta obrigado a destruir aos seus
irmãos. Seu espfritb de solidariedade humana deve ser
posto à prova ..Um ou dois grandes produtores que se
•·convertam" poderão alterar decisivamente os
contornos da epidemia. O mesmo se aplica aos astros da
propaganda utilizados para difusão dos produtos do
tabaco~

III- Poder Público- O Poder Público, responsável
pela legislação e sua execução, regula as relações entre
produtores de tabaco e seus consumidores. Como regra
internacional o Poder Público é trmido e caUdaiárío das
correntes majoritárias de opinião. Mas lutar pelas
exceções vale a pena. Um líder com coragem política
poderá abreviar de muitos ancis a luta pdo controle da
epidemia e poupar o sacrifício de várias gerações.
O Poder Público tem praticamente nas mãos todos os
recursos para pôr fim às doenças
às mortes pelO
tabaco. E PrecíSo~ nO entanto, reCOnhecer que o seu
·trabalho é difícil quando a população não está
adequadamente esclarecida sobre a necessidade e a
importância àas medidas restritivas a serein postas em
prática, tais cOmo· bloqueio da entrada de novos capitais
estrangeiros para a produç[o e indUstrializaÇãO do
tabaco, cessação de toda e qualquer propaganda,
proibição da venda de produtos de tabaco. a menores,
proibição do fumo em todos os ambiep.tes públicos,
particularmente os fechados.
O Poder Público pode jogar com a política di! preços·
dos produtos industrializados do tabaco. Os ingleses
documentaram o fato de que um aumento de lO por
centro reduz o consumo em 3 por cento. Esta redu_ção ê
bem mais acentuada entre as crianças, dadas as
limit.ações -de -seU- PõOer aqu.isitivo. Uma. política de
aumentos periódicos, ao longo de afS:uns- -anos,
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permitiria reduzir apreciavelmente o c:on~umo e, o que ê
talvez mais· importante, dari3. tempo· à econoi:nia
nacional para substituir, sem desequilíbriOs bruScos, a
alta tributação· prõveniente dos produtos do tabãco.
O Poder Público pode também evitar corlloções na
agricultura do tabaco, criando um programa de
incentivos capaz de estimular os fumicultores a se
dedicarem a outros plantios.
- b absolutainente necessário que o PÕder Público faça
um estudo completo da economia do tabaco. Na maioría
dos países, e no nosso infelizmente também~ -sõ_se- sabe
quanto ·a tabaco paga de imposto. Ignorase
completamente quanto ele retira dos cofres públicos sob
a forma de consultas, internações, faltas ao trabalho,
pensões, perdas de talentos por morte prematura,
incêndios. Cinco. países desenvolvidos que flzer:im as
contas chegaram à mesma conclusã-o: o tabaco dá.
prejuízo. A Alemanha Ocidental, último país a realizar
este estudo, verificou que, para cada oitO marcos com
qu~ contribui, ·u tabaco retira quatorze marcos "do
tesouro nacional.
Não menos importante é destacar o fato de que os
vultosos impostos pagos pela indústrja fumageira não
correspondem, em sua imensa maioria, à riqueza por ela
gerada. ConstitUétn simples rePasse di!--ecu!Sôs·par da
tirados do bolso da população entregUes io ·EstadO .
Um repasse que as loterias efetuam com igual eficiência,
não menor satisfação·, sem doença, sem mortes e sem
incêndios.
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PROBABILIDADE DE SUCESSO
Embora nUmerosos os pronunciamentos céticos, a
possibilidade de controle da epidemia tabâgica ê certa e a
probabilidade. de sucesso é alta. Os. países que, de forma
mais sistemática e intensa, vêm buscando este. conlrole
como os Estados Unidos e alguns países da Escandinávia
e da Europa· Ocidental, têm consCguido resultad-os
- altamente signíficativos. No ·Brasil, Uma ainda
insuficiente campanha antifurrio e um- prOgrirna di signíficativos aUmentos no preço dos Cígarros (programa
este ditado pelo desejo de aumentar a tributação, não
pelo de refrear a epide.tnia tabágica)" levaram a uma
drástica mudança na evolução do consumo de cigarros
no país. Uma curva continuamente ascendente, tornouse, nestes últimos dois anos, visivelmente descendente. _
Os grandes grupos económicos mundiais, -acionadores
da epidemia tabágica, sabem, e muito bem, que os dias
deste lucrativo negócio estão contadOs. Neste sentido._ há
declarações explfcitas de alguns líd~res. E manifestações
objetivas, como· a- transferência de Capitais da área do
fumo para outras áreas de investimento.
O. que permite antecipar uma autolimitação no tempo
de duração da epidemia tabágica é a abusiva
agressividade do fumo. Tivesse o fumo uma
agressividade menor e ele talvez se eternizasse como um
..mal milenar". Mas a sua devastadora patologia gera,
algumas déca~as após a sua implantação numa
determinada comunidade, uma situação de calamidade
pública .. Calamidade que, por si. própria, aciona
processos de reação. Processos tão mais fortes quã.o mais
bem preparada a comunidade para se defender dos males
. que sobre elâ se abatam.
A grande dúvida na luta conti-a o ·rumo não é a
possibilidade de derrotá-lo ou não. b a dúvida sobre o
te.mp_o nece~sário para }anta. O prê!llio pela antecipação
da vitória é grande. Para cada ano, a vida de I00:.000
brasileiros. E a saúde e a felicidade de muitos mais.
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Canada. July de 1983:
7.- ROSEMBERG. J. Tabagismo. Sério· problema de
saúde pública. São Paulo. ALMED-EDUSP. 2•
edição, 1981.
8. SILVEIRA, J.; NEVES; J.S.; MAR'f!NS, A.C.P.;
E.OSEMBERG, J.; ·RIGA:TTO, M:;BLUNDI,
E.; RIZZO, A.; MIRRA, A.P. Carta-âe S-ãlvador:
O taba.gismo, um· noVo desafio." Jornal Brasileiro
de Medicind. ·Maio de 1979, págs. 62·8.9. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).
Confrólling the smoking epidemie. Report of the
...:WHO Comrriíttee on Slnoking Contrai.
- TeChnical Report Series n. 636 Geneva. WHO ..
1979.
.Sr, Presidente, Srs. Senadores:
O Simpósio Nacional sobre o controle do Tabagismo
no Brasit, patrocinado pela União_Internacional Contra
o Câncer (UICC), apoiado pelo Governo do Estado de
São Paulo, pela Prefeitura Municipal de São Paulo e por
28 ~ntidades mêdicas ou para-mêdicas, e organizados
pelo Grupu Brasileiro de Estudos_para Prevenção do
Câncer (BRADEPCA), pela Associação Médica
Brasileira (AMB), pela Sociedade Brasileira de
Cancerologia (SBC) e pela Fundação Centro -de Estudos
de Oi:J.cologia, teve lugar em São Paulo, de 27 a 29 de
..setembro de 1984. Nele, profissionais da saúde e
educadores, administradores públicos e líderes sociais,
de São Paulo e de vários outros Estados do Brasil, em
companhia de especialistas entrangeiros, especialmente
convidados, debateram, ao longo de dois dias, os
principaiS aspectos da epidemia tabágica que grassa no
Brasil.
As principais conclusões e recomendações a que levou
o Simpósio, podem ser assim resulnida~:
1) O t~bagismo. ê um dos mais importantes
problemas de saúde pública com que "se defronta o
Brasil. O estímulo criado pela propaganda e a alta
dependência farmacológica, determinada pelo tabaco,
fazem com que, aproximadamente, a metade da
população adulta masculina, e um terço da feminina,
fumem. Verifica.se, tambêm, um crescente número de
fumantes entre os adolescentes e as crianças, iniciando-se
a prática tabágíca em id~de cada vez mais tenra.
2) Estima-se que, no Brasil, o fumo seja responsâvel
por Ioo.ooo· mortes premàtur·as anuais; Estas mortes são
produzidas, principalmerite, através de· infarto do
miocárdio, de câncer - especialmente o do pulmãb de bronquite e -de enfisei:na pulmonar. Alêm !listo, o
fumo é responsável pela presença e, ou, pelo
agravamento de grande número de doenças vasculares
periféricas - a amputação de pernas é 5 vezes· niais
freqUente em fumantes do que em nãó~fumantes, de
doenças infecciosas - a gripe é cirico vezes mais
freqUente em fumantes, de doenças alérgicas - a iinite
alérgica e a asma brõnquica são sensivelmente agravadas
pelo fumo, de doenças profissioriã.is- a Pnetiinõcoi:J.iose
dos mllleíros de carvão e a · doS trabalhadoreS- com
asbestos é .mu'íto maiS sêria nos furriantes~~ Por outro
iãdo, o fumo na· mãe gestante aumenta em cerca de 50%
os riSCos ii que- norma.Imente está sujeitâ-a Ciiançà. em
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formação, deixando-lhe, depois do nascimento,
12) A campanha deve· contemplar,- também, os
aspectos pQl[tico-económico(reJ~cionados ao fumo. A
prejuízOs tanto fisíCos- CõriiO intelectivos.
grande dependência atual da economia brasileira- lO a
3) O crescente número de horas vividas por nossa
li% da tributação fe"deral- da produção, exportação,
população em ambientes fechados - em média, mais de
industrialização e comercialização do tabaco, não pode
20 das 24 horas do dia ~ faz com que o tabagismo,
ser ignorada. As falácias envolvidas nessa economia- o
através da fumaça que polua estes ambientes, estenda a
~us_to das__d_o_emç_ª-_s, das mortes e- dos ÍILCêfldios ê_ qtã.ior
sua agressão aos não-fumantes: bronquites e
pneumonias são duas a três vezes mais freqaentes em
que o valor das taxas ll_rr~_adadas - devem ser
nenês em cuja casa-se fulna-. Es_tima-se que a pessoa que
denunciadas, e programas alternativOs devem ser
não fuma, mas convive com fumante, fume, em média,
bus_cados. Para a consecução destes objetivos, o apoio da
um terço do fumado por este último.
classe politica e dos adotinistrador~s públicos é
4) Além da agressão direta à saúde, o fumo é a
fiúiaamental, A instituição de uma -comiSsão
primeira maior causa de incêndios no campo e a segunda
-PÚlamentar de Inquérito, para apurar os males
maior causa de incêndiõs urbanos.
·
infligidos pela exploração do tabaco no Brasil, deve ser
5) Há evidência, ein outros países, que urila ativa e
conseguida o quanto antes.
bem _orientada campanha contra o tabagismo pode
13) Foi destacada a importância da cooperação
internacional para a potencialização dos esforços que
reduzir significativamente as proporções do fenômeno.
venham a ser mobilizados pela campanha. Destaque,
Nos Estados Unidos da América do Norte, a
percentagem de fuml;tntes na população adulta caiu, em
neste sentido, foi dado à União Internacional Contra o
cincer (UlCC), cujo incentivo e apoio tem per:rtitido
20 anos, de 50 para 30%. A redução observada na
algumas das iniciativas maís frutíferas, no combate ab·
Es_candinávia foi aínda maior. No Brasil, uma incipiente
tiib-agisffici, postas em ação, na América Latina, nestes
e ainda insuficiente campanha antitabágica, já permitiu,--últimos anos.
em poucos anos, a formação de _uma consciência
nacional de que o fumo é prejudi~ial à saúde. E, aliada a
uma polítíca de aumentos reais dos preços dos
SMOKING CONTROL LEGISLATJON
manufaturados do tabaco - política esta determinada
-~ _By Michael Pertsçhuk
por propósitos tributários e não de saúde pública Spinach is a healthful, nutritio_us vegetable and
transformou em descendente, desde 1980, uma curva de
children are told that they must eat plenty of it for their
consumo de cigarros que, há décadas, se mostrava
own good. Consequ~ntly, mos~ children hate spinach.
ascendente: neste primeiro semestre de 198_4, _o consumo
~·Ir tobacco were spinach," said a wise health Cdu-catar
de cigarros no País caiu em 8%.
many
years ago.....it would have been outlawed y_ears ago
6) Foi consenso do SimpósiO; a necessidade de se
and nobody would give a damn".
ampliar e-intenSificar-a cãrirPanhã antitabágica no País.
But of course ho country has barred the sale or
Os esfõrços médicos, que iniciaram e lideram o
consumption of cigai"ettes and- rio ptiblic health
movimento, 'e os- esforços de algumas lideranças
advocates have proposed that the sale of cigarretes be
políticas, religiosas, educacionais e c-omunitáriaS; q"ue a
ptohibited. This is so, in pârt, because tobacco usage in
eles se associaram, devem servir de matriz a um esforço
its
various forms has been part ofthe cultures ofmany 'o r
maior que conte com- a colaboração de todas as forças
our c~untries for_ hundreds of yeai'S, and of m_ost of_ our
vivas da sociedade.
countries, for at least SiX decades.
7) A campanha deve contemplar a prevenção do
But it is also because as we have seen, millions of our
tabagismo nas crianças, a proteção dos não-fumantes e a
fellow cítizlms (and ·m.any Of õíji politícàl leaders) efa
recuperação _dos fumantes. Essas metas devem ser
addicted to cigarette Smoking, and-because many ofour
buscadas através de uma ampla e continuada campanha
economies- are addicted to tobacco.
de esclarecimento à população, do exemplo, do exemplo
Of course there exists in most of our societies -a strong
de figuras modeladoras, e de leis a nível federal, estadual
betief that the exercise Of freedom ofcltqiçe ·by informe~
e municipal.
mãture citizeOSls a basíc iight, and govefnments must
8) O esclarecimento à população deve ser buscado
exercise extreme caution ih interfering with sUCh- rfghts.
através de educação nas escolas, de publicações médicas
But
freedom of choice is vastly _diffeient frOm- the
em linguagem leiga, de palestras, cursos, filmes e
freedom of advertising and marketing to persuade
conferências em núcleos comunitários e associações de
people, young o r _old, to smok.e in the faCe of scientÜi.c
classe, e pelo uso, tão amplo quanto possível, da
evidence condemning smoking. Freedom of choice is no
imprensa -escrita, falada ou televisionada. O ganho de
licens.e for manufacturers to promete an addictive drug
um espaço- nas mensagens de saúde pública, veiculadas
without adequa te warning of its hazards; ar to advertise
através do rádio e da televisão, ê de substancial interesse.
a
carcinogenic product as ... fresh" OJ;', "mild."
9) Médicos, p<iis~ -profeSsores, liomt!ns públicos;
The principal legislative and regulatory restraints
comunicadores, artistas,· ídolos esportivos, líderes
sought by public health advocates throughout the world
religiosos, -devem ser estimulados a usar a influência de
-are, of course,_ intended above ali to protect the health of
suas figuras~modelo não fumando o_u, pelo menos, não__
- the pubfíc. But they are also_ compatible with genui~e
fum·ando em público ..
concern for the free choice of informed adults.
10) O GovefflO Federal e o Congresso devein ser
Perhaps most important, there ís no socie(y in the
instados a produzir leis que coíbam a propaganda dos
world which does not recognize its obligations toward
produtos manufaturados do tabaco, que proíbam a
the health of its your;~-g- people. Virtu3.11y ali_ smoking
venda destes produtos a menores, que obriguem a
· c-ontrol laws and regulation~ have as their nl.iljOr
colocação de adyertências nas carteiraS de cigarros purpose, the defense of the young· against piemature
alertando para os danos do tabaco à saúde, que proíbam
indoctrin~~iõn and addiction to the smoki~g habit.
a entrada de capitais estl:-angeiros para atividades
If this conference could draft a universarprescdptiOn tabageiras, e que estimulem ~conversão das culturas de_
for the cure ofsmoking it wou:!d be comp_oundeÇ: lQ% of
tabaco em culturas alimentícias.
medical and behavioral ingredients and 90% of politicai
II) Os Goy_e_rn9s Estaduais e Municipais, as
and educational effort. That prescription is contained in
Assembléias Legislativas e as Câmaras de Vereadores,
a powerful green pill - the U.I.C,C .. _gUidelínes for
devem ser instados _a produzir leis que assegurem
Smoking Contrai which you now have before you.
educação sobre os riscos _do tabagismo, - nas escolas
The most important message conveyed by the
prímãrias e secundárias, que proíbam o _fumo em
guidelines is that there is no one shot cure for smoking.
ambientes fechados ----:quer de estudo, de trabalho, de
Eacp_ country must strive toward a comprehensive
lazer ou de transporte, e que proíbam a venda. de
program of education, citizen effort, enlíghtened
cigarros ou assemelhados em escolas ou hospitaiS.

community concern and a comprehensive package of
_effective laws and reguJations.
Laws and reguliltions must b-e tailored; of course, to
meet the conditions and needs of each country. But in
developing countries, especially where the sale of
cigarettes has not yet spread epidemically from afOuent,
ufban .rniddleclas~ comrnunities through th_e countryside,
lhe_ foHowing are perhaps the most important steps:
1. prohibit ali sales of cigarettes do and by chitdren;
2. ban aU forms of advertising promotion oftobaCco;
_ takin8 care that cígarette companies are not able to
- -subVert loose reslrictiOns on advertising by
sponsoring -- and other activities attractive to
young people.
.,_ 3. tax cigaretts heavily (ta]}.ation, ilJ- the view pf the
UICC, is-- not designed to raise revenue, but to
inhibit smoking iri the community, especially
among children and the less well educated. For
these are the population groups least likely to be
reached _by public education on the dangers of
smoking);
4. provide strong and specific health warnings on all
packages; and in ali remaining advertising.
A problem which particutarty outrages public health
officials in developing countries is the standard practice
-of multinational cigarette companies to sei! _ci_garette
brands with far higher lev~ls of carcinogenic tar then the
sarne brands sold in developed countries which
unífórmly test for tar content and generally require the
fui! disc\osure of leveis on packages and in advertising.
Therefore it is atso necessary as a priority lo re_quire the
disclosure of tar and nicotine on packages and in
remairiing advertising.
•
Does such legislation work? Let me quote from recent
testimony by Michael Daube before_ the Senate
Commerc_e Com.tnittee on the success of comprehensive
smoking contrai laws in:
Norway
o·-··rn bfieCiTiria:Y be conclu-cfid_that since the Tobacco
Act was pãssed by the Storging:
0 the male smoking rate in Norway has dropped
significantly
II) the increase among females has been halted;
III) there- -ha:S ·oeen a marked decline in smoking
among scht?olch ildren;
IV) ihe Public ors mucfi in"ore aware of the dangers of
smokirig;
V) the"re has l)een no popular Opposition iO the Act.
Sweden

The Swedish system was iilgeniously evalqated.
.. ln 1916 (before the warnings were introduce_dJ
and again a-t the end of 1977 (after the system had
been in .~ffect for· rlearly a year) the National
Smokíng"" and Health Association of Sweden
interviewed a representa tive saniple of 2000 people
wlth 'iàentical-questtOnS on the system -of warnings.
Cõfitj:iaring'"-the responses in 1976 and 1977, the
Associatiõn coilcluded the WRJning labels had not
· oilly been noticed and understood, but had an
impaCt on people's knowledge. The study also
found that the Swedish labeling system had_ been
responsibie, af least in part, fO-r the increasC in- tlie
rtumber of people who had stopped smoking, and
Jlad encouraged smokers to_shift to brands yielding
lowei--im-oüJits of hairnful substances."
-Finland
RimpeÍa and Eskola, who have been res~onsible f~r
comprehensive and detailed studies of smoking among
young people in Finland, comment:
"there is explanation for this rapid decline in
juvenile _smoking in Finland ... " (health education
and price played important roles).. but, .... the
Ministry of Health and Social Affairs published the
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first draft of _the To_bacco Act in 1975_; Since then
massive publicity surround the policy of_ t.I;te
Govemment and the Tobacco Act. This social
prOcess chaged public opinion of smoking .and
supported health education in schools, health cace
systems and public organizatioris... " __

Thus, it is dear that the Scandinaviil Tobacco Acts are
working: smoking is declining among adults, and even in
the short term has declined markedly in children. The
most encouraging tribute to· the impact of such
J,.....islation has .come from two senior executives in -the

;,._,rwegian tobacco industry. Speaking in.October 1980,
at the launch of a marketing campaign fOr Chewing gum,
they sai(l;. "Since the introduction of the ban on tobacco
advertising, riew thinking has become a necessity. With
reference to the forceful anti-smoking campaign we have
to take into account that there will be considerably fewer
new smokers, and that in the long run the consumption
will probably go down".
Thus, the medicine works; but will the patient take it?
When a physician preScribes medicine, he assumes that
bis patients, being rational will takeit, but ifyou were tO
do no more than give a speech or pass a resolution or
write a letter urging the government to enact smoking
contrai legislation, you will find your prescription is
ignored or neglected.
To begin with, the problem of smoking-caused disease
is not - as strange as it may seem fO us-- the highest
priority for Politicai leaders. If cigarette smoking were a
dramatic plague in which smoking reaped an immediate
death toll then ali countries of the world would be
instantly armed do combat it. But it is a slow plague,
insidious and undramatic, and therefore the attention of
politicai leaders is diverted toward the more immediate
crisis of the day.
·
When you prescriBe aSpirin to a p<itient he does not
encounter a gang of mercenaries seeking to sabotage
your prescription. But the President of a multinafional
tobacco -c'ompany said of proposed anti-smoking
,regulations;, .. Jf they caused every smoker to smoke just
one_less cigarette a day, our c_ompany Would stand to
lose 92 million dollars in sales annually. I assure you that
we don't intend to let that happen without a fight".
You will encounter fierce and skilled resistance. This
resistance will be led by leading citizens: lawyers, public
relations experts, advertisers, editors and publishers who
rely upon cigarette advertising. The resistap.ce within the
government will be led _by ministers of commerce,
agriculture and tax colleclors. The lone voice of a
courageous health minister will. be drowned out in the
councils of govemment.
Other countries have discovered that to succeed in
launching <ind sustaining a comprehensive national
program, including legislation to combat sm6king, there
must be a coming together in ml:ltual purpose of citizens
and organizations drawn from ali corners of the society.
There must be;

1. leading sicentific authorities prepared to provide a
solid foundation of scientific and behavioral expertise
to support smokin5 control efforts, to- respond the
propaganda· and assembling of tobacco spokesmen,
and to take the initiatiyi: Tõr launching public policies
to combat smoking;
2. politicai leaders willing to step forward and lead,
as in Brazil and in the United States, for example
where indiVidual senators and congressmen as well as
ministe~ of health have assumed nationalleadership
in promoting public consciousness and legislation to
arm the people against the hazards of smoking. Public
health leaders and organizations must be prepared to
support and reward lhe leadership of politicai figures
with public praise;
3. these efforts must be supported by organized
communities of concerned professionals and ordinary
citizens, medical societies, pareni and teacher

associations and voluntary associations of nonsmokers;
4. in each t.'Ountry the smoking cOntrai movement
has brought forth a gcm::ration o(. "public citizens",
prominent cancer sufgeons or teachers or lawyers,
public health or consumer advocates with a strong
sense of public purpose. What they share in common
is a zest for combat in the area of public policy
formation, and the development of the media and
·politicai skills, if-nOt the numbers and sophisticated
tobacco lobbies;
5. there must also be courageous and concemed
jo~rnalists not only de.dicated tÇI _the_di~emination of _
the truth, but determined to overcome the resistance
of publishers to stories which maY ~. ''inconvenient''
to their advertisers.
ln summary, an adequate nationallegislative response
to the hazards of smoking requires ·not only a
formulation of appropriate laws and regulations, but a
sustained, politically sophisticated effort by public
health advocates to generate sustain popular support for
such measures.
Although tobacco merchants and government officiit.ls
in their debt will almost always resist taking action, in
th~ Iong run they cannot ignore the ultimate politica\
weapon on our side broad, substained public outrage
provoked and stimulate_d by a responsible press.
· Unhappily, few public health issues offer greater
grounds for such public outrage_, And public outrage
focused upon sound legislative strategies can move
m·o~ntains.

THE ECONOMIC BENEFITS ANO COSTS
OF TOBACCO - A POOR BARGAIN
By Mich(Jel Pertschuck

Recently health scientists have come to understand
that cigarette smoking is a true addiction.
Politicai science should te! us that tobacoo- is also
economically and politically addiCtive~ to farmers, to
-cigarrete manufactllrers; to veridors, to advertising
agencies, to newspapers arid magazines, to radio and
television statlon owners, to ministers of agriCUiture and
to tax collectors.
Last year in Brazil, two weeks before our natiOnal
workshop on Smoking and Health, a prominent
government official sharply criticized the cigB.rette
companies.
Was it the minister of health criticizing the advertising
and promotion to children af a hazardours product that
threatened their lives? No. l_t was Brazil's budget
director. Brazil receives fO% ofits national budget froin
its tobacco tax and the budget director was excorghating
the tobacco companies for not promoting cigRrette
smoking aggressively_ enough!
ln Zimbabwe, tobacco exports now-provide 20% Ofthe
country's foreign exchange. The government toook 17.5
míllion dollars in taxes from one local cigarette
manufacturer alone. Even the vice chairman of
Zimbabwe's cancer society confessed, helplessly,,. "J
don 't know what this country would do without
tobacco".
And finally a spokesman for the tobacco industry
counCil of Zimbabwe boasts,, "What's good for tobacco
is goo-d for Zimbabwe".
By 1979 developing countries were producing 58% of
the world crop of tobacco. By 1985 developing nations
are expected to produce about four million tons of
tobacco or 63% of the total output.
lsn't it wonderful for the developed countries to share
this bonanza so generously with the rest of the world!
Crltícisni of tobaCco is rare in coutries economically
addicted to it. Yet even in Zimbabwe a lone voice was
raised last month: The miníster of health, Oliver
Munyaradzi, denounced the growing of tobacco instead
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of food as. "one menace we must guard against. ln our
one-track dedi~tion to the earning of scarce "foreign
currency, and our almost suicidai dedication to
providing primary goo& to the deve!oped world, we in
the developing countries unwittingly neglect our basic
interests''._
Heis right, for the national addiction oftobacco- as
other addictions - yields only illusory benefits especially in the long run.
For the farmer, the promised profits of tobacco
cultivation are frequently siphoned off to distant
multinational corroratio-nS. Worse, the future outlook of
~obJ;lcco ãs an CXp-0!-t -cash Crop Is ble;ak. The economics
are simple. Worldwide production is expanding at a
rapid- and uncontra"l!ed rate, while tlie major inarkets for
cigai"ettes - the developed countrieS ..:...-are surely -but
gradually diminishing. ln the United States the demand
for cigarettes has steadily declined over the past 20 years.
United States tobacco farmers are demanding
restrictions on lower-cost imported tobacco. Soon, no
doubt, they wil succeed in slamming the door against
imported tobacco.
ThEm how profitable will be the millions of acres
throughout the world,_ turned from the production of
food _to th(" production of tobacco be?
The farmers cannot eat their tobacco.
Nor can they restare the forests that have been
limberéd to provide firewo-o"d for the fluecuring of
tobacco. One out of every eight trees cut down in the
world ís used to cure tobaccci, and this usage has
devastated forests and led to widespread soil erosion
througho'ut the deve:loping countries.
As"in Brazifãnd Zimbabwe. the-tobacco farmers and
industry will then put politicai pressure on the
government to allow unrestricted advertising 8nd
promotion of tobacco. Thus cigarette smoking in
developed contries will be rapidly expanding, while in
the United States and Western Europe, consumption of
cigarettes will still be shrinking.
The economic benefits Ofthesedomesticcigarette sales
are no better than thos~ of a national lottery: money
already available within the co_untry's economic system
is simply transferred, much ofit to foreign multinational
corporations. But nothing is produced that contributes
to the .health and well being of the people, unlike the
food crops supplanted by tobacco.
1t is possible for countries to develop -profitable
alternative crops to robacco. Even _Zimbabwe had,
earÜer, sUccessfullY subsidized the replanting of
thousands of acres of tobacco_ with maize. But he short
term Jure of tobacco profiis is great. And the politicai
power_of tobacco interests even greater.
The cost side of tobacco's economic ledger is grim:
death, disease, disability and lost productivity.
ln 1980, for example, in the United States there were
·J25,QOO _premature srnoking related deaths. An
additional 584,000 citizens were so disabled they could
noi Work. Nea[.Jy 40 billion dollars were lost in medical
care costs and productivity: 13.6 billion dollars in
medical care costs and productivity: 13.6 billion dollars
in medical costs; and 25.8 .billion dollars in lost
prOduction.
And -these nt.iffibers ·do not include taxes lost to the
govetnment because of:
(1) premature death of taxpayers;
·
(2) higher insurance premiums which ali
insurance policy holders are forced to pay;
(3) the additional costs ofwelfare support for
families which have lost wage earners to
smoking;
(4) the direct costs of payments to disabJed
workers; and
(5) the costs of srnoking~related fires, which
in te United States is estimated to be the largest
Slngle cause o{ household fires (approximately
12% of.alt such tires).
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ln Great Britain 50 million days orwork are lost each
year through smoking related diseases (about four times
the number lost through strikeS). .
· Finally, economic_ rel~anc~---º-"- tobacco ·crops an·d

cigarette sales taxes tends inevitably to jnhibit '
governments which would otherwise be free to respond
to lhe established health risks
sinoking. ln short
tobacco i_s no b:Vgaín. lts economic benefits are
imagiiled, its_ costs disastrous.

or

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) --Concedo a
palavra ao nobre Seoaclor lta_mar Fran~. __ _

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU D!SCUF,Só:--

Senador Firmino/MG, 17 de setembro de -1984.
D~~Presidente do Sindicato dos Trabalhadort;S Rurais
de Senador Firminb/MG
Ao: Exelentíssimo Sr.
Dr. Itamar Franco
DD. Senador da República FederatiVa do BI-asil
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Senador
Firmino/MG, com o objetivo de proporcionar aos
trabalhadores rurais da região. umã: maior_ assistência
social, -vem a(raVês de seti:S representantes ·solicitar de V.
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Ex~_ a criação de um posto de saúde nas condições de
aíêtlder aoS~ s-eoils- asso-ciados uma assistência médicodé0f.úia, Úboratorial e hospitalar.
Reforçamos a nosSa S:olícitaÇão;-uma Vez quejâ existe
no- FUN-RURAL/Ministérfo da Previdência e
A~si~tência So~ial effi Mirlas Gerais, um pedido pâi'a a
efetivação de um convênio na região.
Na oportunidade, estamos Ccaminhando em anexo,
um_ abaixo~assinado_ contendo 1.300 assinaturas,
repres_entando a solicitação de 6.000 trabalhadores da
região.
São os termos em que pedimos a aguardamos.
deferimento. - Antônio Jo.sé da Silva. - Presidente.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG.
Pronuncia o Seguinte discursO.) - Sr. Presidente,_ ~~s._
Senadores:
Recebemos mensagens de duas importantes entidades

ruralistas minCiras - a Federação de Agricultura e o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do munic1pio de
Senador Firrriino ---tratando de reivindicações das mais
jüstas da área agrfcola e que trazemos ao conhecimento
do Senad_o.
O Presidente da Federação de Agricultura do Estado
de Minas Gerais, Sr. Antônio Ernesto Werna Salvo,
alerta para a inconveniência de se importar carne bovina
do Mercado Comum_ Europeu, que o Governo_ es.taria
propenso a por em execução e que traria imensos
prejuízos à produção nacional.
O apelo daquela autoridade é o seguinte:
"Com os nossos cumprimentos, voltam~ à presença
de Vossa Excelência para informar que circulam
rumores de: que, por pressão- dos ind_u~>,triãis, está
novamente o Go:vemo Brasileiro propenso a admitir a
importação de carge bovina do ~~ercado _-Cp!!l_plJl
Europeu.

Reiteradas vezes- demonstramos que o Brasil não
necessita dessa importação para seu aba5tecimento; B
apenas Um negóCiO- lucrativo p·ara poucos, em
detrimento de toda a produção nacional.
Conclamamos Vassa Excelência a tomar poSição
patriótica-- e- fazer pronunciamento effi defeSa do
produtor nacional contra este absurdo, ainda quando se
sabe que o MCE impõe tõdo tipo de restdçãO à
importação de produtos brasileiros."
Jã o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Senador Firmino, Sr. Antonio José da Silva,
está :tolicitando a criação de um posto de saúde para
atendimento médico~hospitalar dos trabalhadores
rurais:
. ..0 Sindicato d_Q.s_It_a_b--ª-lQado_r_e_s__fuuais -de Senador
FiTrilinofMG, com- objetiVo" de proporciOnar 'ãos
trabalhadores rurais da região, uma maiof asSistência:
social, vem, através de seus representantes, solicitar de
V. Ex• a criação de um posto de saúde nas condições de
atender aos seus associados uma assistêitcia ·méaiê:õ~
dentária, laboratorial e_hospitalar.
ReTorçamos a nossa solicítação, uma vez que já existe
no FUNRURAL/Ministério da Pr_evidência e
Assistência -Social em Minas Gerais, U:m pedido p3ra a
efetivação de um convênio na região.
Na oportunidade, estamos encaminhando em anexo,
um abaixo~assTnado contendo 1.4300 assinaturas,
representando a _soHcitaçãQ de- 6.000 trabaljladores da
região.
São os termos em que ·pedimos e aguardamos
deferimento."
Deixamos aqui consignados esses _dois registras,
esperando um esclarecimento da Liderança do Governo
sobre a notícia de importação da çarne e uma solicitação
à Delegacia Regional do Ministério da Previdência e
Assistência: Social para que atenda a pretenção daquele
Sindicato.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!).

~'
"i:."
I

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Concedo a
palavra à nobre Senadora EuniCe Michiles.
_A _SRA. __EUNICE MICHILES (PDS AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. _Presidente, _Srs .
Senadores, é na "Amazônia onde mais_ se faZ séntir a força
potâmica dos rios que, segundo o insigne brasileiro
LeandrO ToCantins, cõmandam a vida.
Com a maior malha potâmica do l_llUndo, a Amazônia
es_~ sujç_ita às i_nfluên~ias hídricas _em todos _os _sçus
segm_entos.
Ali, onde os rios exercem influências em todos os
níveis, deram origem a muitas cidades, vilas, lugarejos,
mas tainbém cobrem, de quando em quando, de luto e
dor centenas de lares.
Se no Amazonas, Srs. Senadores, os rios comandam _a·
vida, paradoxalmente decretam muitas vezes a morte.
A imprensa tem noticiado, com incómoda freqUência,
' desastre e naufrágios de barcos que navegam àqueles
rios, e que são os únicos meios de transporte, na maior
parte, daquela Região.
O Estado do Amazonas não tem, pelo menos de forma
efidente e regular, sistema de transporte fluviaL O
transporte é feito por barcos particulares, sem quase
nenh_uma rentabilidade devido às grandes distâncias e
aos alto custos dos combustíveis; issO reSulta sempre no
excesso de carga e na: superlOtação que tem caUsado
tantas tragédias com tão pesado tributo d~ vidas
humanas.
--

lerrl-sC ãpelitdOà- Caj:úiailia dos Portos --para-_;que·
exerça um~_ m~ior" fiscaliz~ç~o. o que espe_ramos que
ac~~teça, mas_ essa fiscalização não resolverá por si só o
problema.
'
A nav~g~ção na Amazônia está, há muito~ a reclamar
mai~r atenção, e uma _política de incentivos ao pequeno
empresário que se dedica à exploração do transporte de
carga e de pa.ssageiros em águas internas; atinai,
devemos levar em consideração que os rios são o único
meio de-aceSso a iiu.iítos Municípios, vilas e _lu8arej0s. do
Amazonas.
·
O ~fuazonas;- deveria ser, -entendemos, a·-se-de doS
serviços da EI?Presa de Navegação da Amazônia S.AENASÀ, que inex:j:lfica·velmente ainda opera nO Estado
do Pa~~-- e, -~om _a _desativação da chamada., "frota
branca•t, não oferece mãis serviço à população ribeirinha
porque os novos barcos são mais turísticos que de carga,
e os preços das passagens os tornam inservíveis para os
habitantes das barrancas do baix_o amazonas.
sem meâidas concretas de atendimento à população
ribeirinha com transporte regular e accessível, o interior
do Amazonas se esvaziará cada vez mais, pois o caboclo,
esmagado pela solidão, virá inchar ·maís a pei-iJeda- de
Ma naus.
Esperamos que o MíniStério dos Transtlõ-ffes possa
atentar para a necessidade de medidas especiais qtie
possam atender à população que vive nos rios interiores
da Amazônia e promover assim ·o-- seu bem-estar e
desen:v~!Vimerito. (Muito bem!)
- --

outubro de 1984

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

PARE.CERES, sob n9s 299- e -300, de 1984, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridi_cidade; e- de Legislação Social, contrário.
6

ORDEM DO DIA

Votação, em turno úniCo, do_ Projeto de Lei da
Câmara fll' 10, de 1981 (nl' 1.529/79, -na casa de orígeffi),
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 Legjslaçi(o Social; e
- de Finanças.

2
Votaçã.o, em turno ónico, do Projeto de Lei da
Câmara, n~' 44, de 1981 (n~' 587 j79, na Casa de origem),
que veda aos veiculas de comunicação de massa (rádio,
televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, inuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autoriZação
ou veiculaçã_o de anúncios e de comerciais que não sejam
negociados, produzidos, criados, filmados, gravados,
copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas braslleiras, tendo
PARECERES, sob. n•s 186. e 18'( de -l983, das
Coinissões:
- de Economia, favorável, com voto vencido dos
Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas;
-
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de Finanças, favoráveL

3
Votação,_ em turn?- IÍ!}_i_có, d_o_ Projeto de Lei da
Câmara n9 53, de 19n (n9 227;15,-ria Cas'a de-õri8ein),
que dispõe sohre_condições a observar iia renovação de
contratos de atletas profissionais, e- dá" outras.
providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361,
- ·
- de Legislação Social; e
-- Educaçllo e Cultura.

de 1981, daS Comíssões:

4
Votação, em tun~o- ú_riico, do Projeto --de Lei da
Câmara n~" 65, de 1979 (n~" ~.25?/77, na-Casa de _ori&em),
que autoriza ã alieilaçào de imóveis rsidenciaíS da Rede
Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo. _
PARECERES sob n•s 335 e 336, de 1980e Ó.3S a ID7L
de 1981; da-S_ Comissões:·
·
- de Transportes, Comunicação e Obras Puôlicas, 11'pronunclamento: contrário; 21' pronunciamento: favorável
ao Projeto_ e à Emenda de Plenário;
-- de Finanças, J9 pronunciamento: favorável; 21'
pronunciamento: favorãvel à Emenda de Plen!írio; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade-do Pi-Ojeto e da Emenda de- Plenário.
5

Votaçàe, em turno único, __ do Projeto de Lei da
Câmara nl' 14, de 1984 (n~ 2.867/76, na Casa ôe ót'igem),
que introduz modificaçõés na Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei ni> 5..451, de }9 de
maio _de 1943•. para o fim de assegurar estabilidade
provisória à mulher -trabalhadora que contrair núpcias,
tendo

Votação, em turno único (apreciação preliminar da
juridicidade, n-os termos- dO art. 296 do_ Regimento
Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9
- 1.511/75, na Casa de origem), -que ãcrescenta pãrágrafo
ao art. 5~> 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~· tendo
PARECERES, sob n's 692 e 693, de 1982, das
Comissões:
de Legislação Social, favorável, nos termos d~
Substitutivo que apri::Serlta; e o - de Constituiçio e Justiça, pela inj uridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissã.o de Legislação

Social, com voto vencido, em separado, da Senador
Franco Montoro.
7
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar
Franco, que estabelece abatimento nos preços de
derivados do petróleo e do álcool, quando destinados aO
consumo próprio- de mOtoris-taS- Pl-ofissionai.s
autônomos, tendo
PARECER, sob n• 533, de 1984, da Comissão
- de Redação, ofe-recendo a redaçã_o do vencido.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' i4oj84,
do Senador Virgílio TáVora, solicitando seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.)

8_
Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do
Serlado n9 41, de I982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-fei n~" 594,
de 27 de maio de 1969, que institUí a Loteria- Esportiva
JFederal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~"s 23 a 25, ,de 1984, das
Comissões:
~--de Constituição e·Justiça --1~' pronunciamento:
co.oJrário; 'tf pronunciamentO: pela constitucionalidade e
juridicída.de Oo Substitutivo da Comis.s1tQde Finanças; e
- de Finanças, favorável, nÕs_.termos de substitutNo
que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Airriir Pinto) -Está
encerrada a sessão.

3619

_ Apresentei, no corrente ano, um projetO de lei,
al_tera_ndo esse dispositivo pãra 6% da ãrricadação do
município, no exercício anterior. atenderido a anseio de
vereadores de todo País, em virtude dos elevadíssimos
índices inflacionários e a defasagem extremamente
grande, de .um ano para o outro, na remuneração de
todos os vereadores do BrasiL
Q_ art. 7 da Lei Complementar nq 5, trata
especifiamente do teta da remuneração ·de todos os
vereadores brasileiros. Pelo estabelecido atualmente, os
vereadores: com seus subsfdios, não poderão ultrapassar
a 4% da receita realizada pelo município no a-no anterior.
Perle~se, através do projeto que apresentei, que esse
teto passe a -ser de _6% da receita arrecadada no ano
anterior. Não se trata, por conseguinte, da receita
prevista nesse mesmo ano, mas da receita realizada
efetivarnente no ano anterior.
Além ~disso, Sr~ Presidente, nós todos, Senadores,
recehemos, por parte dos vereadores de inúmç:ros pontos
do país, solicitações para que se alterasse também o piso
salarial dos vereadores. 0-. art. 29 da mesma lei
complementar estabelece o piso salarial dos vereadores,
fixando~o em 3% da remuneraçã.o dos deputados
estaduais. Em vista disso, e como havia impossibilidade
têcnica de ãpresentar~se essa emenda durante a
tramitação nas comissões têcnicas da Casa, ê que tomei a
deciSão de apresentar um substitutivo que incluísse a
alteração também do piso salarial de vereadores,
passando-o de 3% da remuneração dos deputados
estaduais do mesmo Estado para 6% da remuneração
dos mesmos deputados.
Quero informar aos Srs. Senadores que esta é uma
medida extremamente justa. Atualmente, esses 3% da
remuneração do deputado estadual sigrlificam apenaS
146 in'il cruzeiros mensais, que transformados em piSo
representando 6% da remuneração dos deputados
estaduais, passariam a significar 292 mil cruzeiros
mensais de remuneração aos vereadores de cerca de 70%
dos municípios brasileiros.
Este é .o motivo pelo qual me obriguei tecnicamente a
apresentar um substi_tutiVo ao -projetO- de minha própria
autOria. E fique bem claro: não se trata de alterar a
proposta que fiz anteriormente, mas apenas -de
acfescentá-la a uma mudança no piso de remuneração de
·todos os vereadores brasileiros.
O Sr. Marcondes Gadelha
retorno às Comissões?

~

Isso não obriga um

. O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não, porque o
projeto está em regime de urgência. Portanto, os
pareceres podem e devern ser colhidos no Plenário, no
cfecorrer desta seSSãO.- -- -DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 4-10-84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO'POSTERIORMENTE.

O SR, HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GQ.
Pronuncia o seguinte discurso.) __ Sr. Presidente, Srs.
- ( Levanta~se a sessão às 15 horas e 46 minutos.)
Senadores, mantém~se ampliada a crise da Previdência
Social no País. A sobrecarga que se estabeleceu à
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
sociedade brasileira; aos assalariados, principalmente,
HENRIQUESANTILLO NASESSÃODE4-IIJ-84
atraYês do aumentos da a1íquota, do imposto- sobre os
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DÓ ORADOR,
artigos _considerados supérfluos, das ORTN chamadas
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
-~'b-iOdegradáveis" que acabaram sendo bancadas pela
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMOB - GO ~-;oCiedide como -um todo, da quota da venda de
Pa.ra discutir a matéria. Sem revisão _do orador.)~ Sr._.
combustíveis alterada, mais recentement_ç, não
Presidente e Srs. Senadores:
rePresentam senão medidas paliativas. O déficit, no
A Lei Complementar n~' 25. tia ta da r~ml,!neraç~_o dos
presente exercicio, ainda assim, alcançará a soma de
Srs-::..Yereadores de todo o País. Ela foi alteradfil pel_a Lei __
quase_2,5 trilhões de cruzeiros, apesar de tudo.
Con1plementar n9 38, no seu art. 7~>, transformando o
Na verdade, ao lado dos allos custos adminiStrativos,
enunCiado desse ar~igo, _ de sorte a peiJ11itir que as
a grande causa dessa crise é a recessão econômica e
deSpesas com subsídios de vereadores pudessem atingir
político-econômica adotada pelo Governo, ampliandoao máximo de 4% da receita realizada pelo município, no
se o desemprego e reduzindo~se perversamente a massa
exercício anterior.
salarial do Pais.

3620 Terçã.-feira 9-

Ao lado dessa sobrecarga paga pelos trabalh_adores,
reduziram-'Se, em alguns casos drasticimente, os servíçõs
prestados à população previdenciãria,- SObretudo na ãrea
da assistência mêdica. Paga-se mais por menos serviço
prestado e mais precariamente.
A redução da a,ssistência médica à população pelo
INAMPS, através de restrições sempre mã.iores àS
internações hospitalares e aos exames· complemeôtares,
tem repercussões ainda maiores; q-uando se sabe que o
desemprego, o subemprego e os baixos salãifõs~-por
serem resp-onsáveis por maiores carêilCias da pOpulação,
agravam ainda a saúde média dos trabalbador~s
brasileiros. Certamente em período como o _que vivemos,
acentuam-se as pressões sobre os serviços médicohospitalares da Previdência -Sõcial, bem como se
ampliam as necessidades de licenças para tratãmento de
sal1de. Aumenta, por conseguinte, a perversidade do
sístema de assistência ·médico-hospitalar restritiVo
im-pOstO pelo INAMPS.
o- siStema:· enl refei"êrícià reduziu drastiCari:tenfe-aassistência médi~o-hospitalar, aumentando o morbidade
das doenças que assolam a população brasileira,
possuidora de elevadíssimos índices de desnutrição._
O 'sísferria de pagamento por patologia, e não pelos
serviÇos ao doente, lesa o hospital, lesa o mêdico e,
prinCipalmente, lesa o previdenciário.
Baseia:.se em médias e i&nOfa o aspecto human-o,
indiVidual e biológico- do doente. Para esse sistema, nãO
há dOentes e sim doençaS.. Cad_a doente SlJb_m~te-se a_um
"pacote" em que estão limitados tempo de internação,
medicamentos, serviços profissionais e hospitãlares.
A aplicação desse sistema está gerando gravíssimas
c:ijstorções na assistência mêdica do País, provocando
ainda maiores conflitos no já contur_b_a,do
relacionamento_ médico-paciente, em prejuízo de ambos~
M~dicos e hospitaís que tentam aplicar rigidamente o
.sistema acabam incorr.endo até na negação de valores
humanos fundamentais, ferindo profundamente o
Código de Ética Médica. Na verdade, os previ.denciários
são maltratados, os hospitais levados à falência e os
mêdicos ao desespero.
Como todos os_ que trabalham e produze_m neste País,
os médicos também têm sidO-vítilnas d_o a:rrQG_hQ _salarial,
do desemprego e do subemprego, de impostos
crescentes, da elevação estontean_te do custo de vida e da
piora da qualidade dos serviços públicos. Honorários,
salârios e oufrãs -rorrilas de pagamento por serviços
médicos ,têm diminuído assustadoramente, bastando
lembrar que, enquanto o salário mínimo-aumeritoü_74
vezes nos últimos 8 anos, a quantia paga aOs médicos
para faZerem diversos tipos- de cirurgia, por exemplo,
aumentou apenas 16 vezes. E para atender consultas em
ambulatórios, cerca de 26 vezes. Basta dizer que o
mé-dico recebe, hoje, por uma consulta que precisaria
durar, no mínimo, 30 minutos, a irrisóría irnporiâhcia·de
Cr$ 2.080,00.
Por outro lado, a rede hospitalar, sobretudo os
pequenos e médios hospitais de todo o Pafs, estão sendo
levados à falência-e ao total desmantelamento por falta
de novas aplicaÇões.indispensãvCis à sua manutenção,
com serissirilos f-iscos para -o-povo brasileiro.
São 339.331 leitos hospitalares contratados pelo
INAMPS à rede privada e 9.070leitospróprios da
Previdência Social.
. No pagamento por patologia, a diferença do
INAMPS para outras instituições é sempre muito
grande. Um parto normal, por exemplo, com previsão de
3 dias d_e internação _hospitalar, enquanto o INAMPS
paga ao hospital apenas Cr$ 26.811,00 de taxas e diárias,
o Banco __ do Bra_sil paga CrS 114.375,00, o Banco de
Crédito Real CrS 182.464,00, e-o Banco do Estado de S.
Paulo, Cr$ 109Bl0,00. Uma cesariana, enquanto o
INAMPS paga Cr$ 40.600,00, o Banco do Brasil paga
Cr$ 187.500,00 e o Banco de Crédito Real, CrS
291.730,00 -e o-p-róprio" lAPAS, para seus servidores, Cr$
142.4~0,00. Uma apendicectomia, o INAMPS paga Cr$
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36.611,00 o, Banco do Brasil CrS 174.375,00 e o l3anco
-de Crêd.ito Real CrS 279.640",00. A mesma proporção
permanece para todos as demais patologias.
Para as diárias hospitalares das patologias clinkas as
diferenças ainda são em maior proporção. Enquanto o
INAMPS paga Cr$ 4.900,00 por diária, o Banco do_
Brasil paga Cr$ 30.000,00, e o Banco de Crédito Real
paga Cr$ 48.588,00.
Para as consultas médicas, as diferenças são também
muito grandes. O INAMPS está pagando apenas Cri
2..080~00 por consulta médica ou por paciente, dia de
ínternação_ hospitalar horário mêdico, enquanto o Banco
do Brasil_ está pagando, por exemplo, CrS li.200,00 e
por uma consulta particular se cobram mais de Cr$
.20!000,09 em mêdia.
Isso tudo compõe um quadro já de"todo insuportável a
pacientes, a mêdicos e a hospitais. Honorários médicos
ç9mo estes e tabelas de pagamento hospitalar como estas
c_onstituem permanente estímulo _às fraudes na
Previdência Social, sobretudo na ãssistência médica.
Po outro lado, é preciso que se saiba não eStar a
Previdência Social credenciando novos _seiviços médicos~
hospitalares hã mais de quatro anos, enquanto a
população brasileira aumentou pelo menos em 10
milhões de pessoas no mesmo peiíódo. Esse fato é
responsável por aumento ainda maior da pressão
popular sobre os serviços médico~hospitalares,
aprofUndando-se os conflitos no relacionamento
médico-paciente, em· detrimento é claro de ambas as
·
partes.
~ preciso, é certo, ir às causas _do_ défi~it
previdenciário. Concorda-se com isso,_ e com_ muita
urgência. Essas causas, algumas são conjunturais, ·como
jâ se enumerou, outras são, no entanto, es~ruturais. Sua
história é muito generosa a nos mostrar qu~ desde o s_eu
princíp,io ela vem acompanhada -de erros, fraudes e
descalabros administrativo·s. As fraudes e os
desperdícios, os rombos de todas as espécies, certamente
se cOmbatidos com eficácia, haveriam de ser suficientes-,
ou quase, pelo menos para cobi-ir seuS déficits. -Eu __mesmÇI tive oportunidade de fazer prova Sr.
Presidente há 3 anos, desta tribuna, dos gastos
perdulários e dos desvios financeiro_s d~ previdência, ao
sabor _do_ tráfico de inful~iu~ia políticã:- e de seu
_gerenciamento, n_os Estados e Municípios, entregue a
políticos derrotados. __
Não se pode é admitir cOrteS drâsticos na assistência
médica a um povo -depauperado e doente, como forma
de redução de dêficits, o que é injusto, de um lado, e
ineficaZ, de outro.
Na verdade, ao longo dos últimos 10 anos, a
participação:-da assistência médica nos gastos totais da
previdência tem decrescido, não se podendo creditar,
portanto, os seus graves problemas a essa área, que é a
área -da assistência médica.
Certamente, é preciso que se corrijam (OCias as
distorções e se combatam as possíveis fraudes,
melhorando o padrão de eficiência e eficácia, pois é:
absolutamente correto que se poderia tirar maiores
proveitos _dos gastos previdenciârios. Não se trata, como
se vê, de se gastar menos com assistência médica, pois se
gasta pouco, mas sim de se gastar melhor, com maiores
retornos _sociais e_ econômicos; sem insuportáveis
sacrifíciOS a··empobrecida população previdenciãria .
Certamente, será preciso prioriZar a atenção primária
à saúde, num País de dezenas de milhões de doentes
endémicos e subnutridos e com cida__des se
filpertrofiando, sem- adequada infra-estrutura de
saneamento. Também é precíso que se remunere
condignamente a seus agentes (médicos e demais
profissio'fial~rda saúde) e não se destrua a rede hospitalar
que jã se tem implantada.
h preciso que se reajustem as diárias hospitares de
acordo com o índice inflacionário se nãõ será o caos. O
último reajuste-se fez em janeiro do corrente ano, e Qe
apenas 65%, com uma inflação superior- a- 120% nos
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primeiros 9- meses do ano. O valor da consu_lta médica
reajustou-se em 100% nos últimos 12 meses, para um
índice ii"ülacionário de 212%. A defasagem é de tal ordem
qrre o próprio INAMPS, para seus servidores, na: mesma
rede hospitalar, paga diárias de valor quatro vezes mafor
que as do"s previdenciários de um modo geral. A consulta
médica é paga segundo valor 2 vezes e meia maior.
Nessa fase, portanto, de conjuntura difícil, não se
pode perder de vista a necessidade de ações que evitem o
sucateamento de toda a infra-estrutura de saúde do País,
cujos preços de implantação fora~ pesados a toda a
socied~de brasileira.
O Sr. Almir Pinto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador Henrique
Santillo, ouço com a máxima atenção este oportuno
discurso- de V. 'Ex•, que vem lastreado de dados
positivos, que lhe foram fornecidos por quem, na
verdade, tem conhecimento da situação do INAMPS, da
Previdência Social. Nesta Casa, ainda está em
funcionamento a Comissão Parlamentar de Inquérito da
Previdência Social. Foram ouvidas vâri,as testemunhas,
representantes de sindicatos, trabalhadores,
representantes de serviços médicos. O próprio Presidente
do INAMPS, Dr. Aloysio S_alles, esteve presente por três
vezes, e foi muito atencioso em receber as convocações
daquela Comissão. Eu desejo dizer a V. Ex•, como VicePresidente que sou dessa Comissão, já que a Presidência é ocupãda pelo ilustre Senador catarinense, Dr. Jaison
Barreto, que nessa Comissão uma coisa ficou logo
patente e -esclarecida: 'todo mundo culpa o INAMPS---;
dizend-o que é ele quem absorve todo o dfnbeiro da
Previdência SOCial, quando isso não é verdade, em
absoluto. Ficou demonstrado, naquela Comissão, que
dos oito trilhões, aproximadamente, da Previdência
Social, não _çhegavam a l/3 o que o INAMPS recebeu,
para dar essa assistência médica, como V. Ex• bem
d~_çm.s!rout _p~ú demais precária. V. Ex• fez um
comparativo das ciru~gias, por· exemplo, pagas pela
Previdênci.a Social, pelo Banco do Brasil, e bancos
partiCulares e outras entidades. Citou o preç6 difuina
ap~nd~cectomiã e eu quero dizer a V. Ex• que os médicos
da Previdência não_ querem mais fãzer fimos-e, por ser
irrisório o preço. N!fo querem fazer mais
amigdalectomia, pOrque também é irrisório o
pagament~;>. Acham que não é possível o pagamento que
se dá ao profissional por uma fimose, por uma
amigdalectomía e outras cirurgias como a própria
apendicectomia que não deixa de ser uma operação de
risco, -como um -abdomem agudo, -e tudo -o mais por
apenas CrS 36~000,00. Foi o que V~- Ex• apontou. Pois
·bem-, foi lembrada naquela comissão, a necessidade de o
INAMPS passar para o Ministério da Saúde, com
respaldo finanCeiro, para dar uma- assistência
ptevidenciária â altura das p.ecessidades do
previdenciârio brasileiro. ESta ê a realidade. Eu já contei
neSia-casa; e- repitO para figurar como um dado neste
brilhante discurso de V. Ex•, o caso acontecido quando o
Dr. Harry Graeff era o Presidente do INA_MPS.
Constatei o fato porque recebi vários telegramas do
Nordeste, atravessando aquela fase de seca, em que não
havia propriamente doença, havia era fome, as crianças
morrendo de inanição. Não sei por que cargas d'ãgua o
Dr. Harry Graeff, Sem qualquer portaria, apenas
oralmente, mandou diminuir o número e internações em
todos os hospitais particulares credenciados pelo
INAMPS, da Amazônia à Bahia. Enquanto isso,
conservou todos O!i internamentos hospitalares do Sul,
do Centro~Sul_e do Sudeste. Naquele ponto em que não
ha_via o estio,--ele não diminuiu um internamento sequer.
Eu fui" ao Ministro Jair Soares e quando falei sobre o
assuntO S. Ex• ficou estarrecido, porque não tinha

outubro de 1984

conhecimento daquilo. Eu disse: V. Ex" não teve
conhecimento, porque, de fato, foi uma coisa verbal, não
houve nenhuma portaria escrita, como eu tive- Ciência
depois. Não houve uma portaria do Dr. Harry Graeff,

Presidente do INAMPS, Iimitand~ internamento para os
hospitais do Norte e Nordeste. Eu cito este fato porque a
minha senhora é Presidente da Sociedade Auxiliadora do
Serviço de Proteção à Meternidade e Infância de
Maranguape que mantém o Hospital-Maternidade
daquela cidade do Ceará. Pois bem, com a ordem do Dr.
Harry Graeff, cinCõ enferm3rías Toranj. fechadas e
tivemos que dispensar, naquela ocasião de seca e de
misêria, nada menos que 32 pobres funcioi:tários, porque
não tínhamoS Como supOrtar O encargo da PrevidênCia
Social. Eu sempre converso com o Dr. Aloysio Salles.
Ele, na verdade, é um homem sensível, mas o que
acontece? O próprio MiiJ.istrO Jarbas ·Passarinho
confessou e tem sido dito em repetidas entreviStas à
imprensa que, se o Ministro do Planejamento não
liberar, o mais rãPido possível, pelo menos um trilhão-de
cruzeiros, para a Previdência Social os hospitais
brasileiros fecharão as portas, porque não_ poderão
continuar dentro dessa situação que V. Ex• acaba de
expor ao Senado Federal. Por conseguinte, acho que a
culpa é da falta de estrutura. Nós temos uma Previdência
Social precisando de assistência médico-hospitalar e
am bulatorial. .E: uma assistência sem estrutura financeira
porque estâ-se· a explorar o médico e o paciente não é
bem atendido, como V. Ex• esclareceu em seu brilhante
discurso. Era só, apenas esses dados que queria
apresentar a V. Ex!O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço o
aparte de V. Ex• Tem V. Ex• inteira-iãzão; os-gastos com
a assistêneiã médica em relação aos gastos totais da
Previdência Social têm se reduzido, ao longo desta
última década, de cerca de 33%. Hoje, estão estacionados
em torno de 25 a 26% de todas as despesas da
Previdência Social brasileira. Por outro lado; tem V. EX•
razão quando diz que essa é uma das causas do
desemprego, ou seja, a atitude do INAMPS. A politica
orientada pelo INAMPS em relação aos hospitais, ao
tratamento médico-hospitalar, também é causa de
desemprego. A rede hospitalar brasileira está
desempregando os seus funcionárioS em massa. Posso
dizer-lhes, Sr.s. Senadores, que em relação ao que
ocorria, hã dois anos, no País, a rede hospitalar
brasileira, hoje, emprega pouco mais da metade do .
pessoal que empregava.
Está havendo, portanto, uma dêbácle do setor médicohospitalar brasileiro. A população brasileira não tem
como pagar assistência médica, sobretudo assistência
hospitalar. Apenaos uma faixa reduzidíssima~ da
população brasileira, hoje, está em condições de pagã-la.
Nem a classe média brasileira tem hoje condições de
pagar assistência hospitalar, esta ê a verdade. Isso tem
permitido, no Brasil, a ocupação de espaços por
empresas de medicinas estrangeiras, mlllfinadonais, pelo
sistema de medicina de grupo, que estão ocupando esse
espaço em detrim.,nto da saúde da população e dos
interesses nacionais, sobretudo_ dos interesses dos
trabalhadores brasileiros, da população brasileira.
O Sr. Humberto Lucena- Perinite V. Ex' um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~ t. portanto, uma
denúncia que precisa ser enfatizada com veemência e
com insistêricia, p-ara· que alguma coisa se possa-fazer.
Não é justo que se cometa uma perversidade com a
população brasileira, sobretudo com a população
trabalhadora do País; sob a alegação de que é preciso
que se cortem despesas com a assistência médica para
reduzir o déficit previa"enciário: Isto, além de pervers_o, é
ineficaz. N'a~verdade, quaisquer que sejam os Cortes Com
as despesas de assistência médica, nunca-írão resolver o
gravíssimo problema de déficit previdenciário neste País.
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O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador, gostada de dar
um esclarecimento a V. Ex'

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Todos nós
sabemos que esse problema do déficif só será resolvido,
primeiramente, qUando a gestão do Fuildo
Previdenciário for democratizada, com a participação
nele de todos os segmentos Cfa so,ciedade que para ele
contribuem, para que deixem de existir as fraudes, os
descalabros e as distorções adminiStradVas que oneram
os seus custos; em segundo _lugar, quando es_te_Pa~s tiver
demo.cracia e se retomar o desenvolvimento nacional
para que o desemprego e o subemprego se reduzam e
para que os trabalhadores brasileiros comecem -a ganhar
ffie"lhor. Só a- partir daí, então, é que teremos uma
solução- para a criSe-- previdenCiária e rião cõm a
perversidade de cortes com as despesas de assistência
médica em gastos que jã são pequenos.
O Sr. Almir Pinto --Eu sQ_ guero esclarecer a V. Ex•
que anteontem - com a permissão do nobre Senador
_ Humberto Lucena, pois serei brevíssimo - recebi
telefonemas do Ceará, segunda-feira mais ou menos, que
me davam contas exatamente dissQ: que teria havido
mais uma ordem para cortar 25% dos internamentos, nos
hospitais do Ceará.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Tem razão, -v.

Ex• As reduções já atingem, nos últimos dois <iDOS, mais
de 50% da capacidade hospitalar do País, contratada
pelo INAMPS. Existem 339 mil leitos hospitalares da
r-ede- privada, contratadOs pelo INAMPS; e a riietade
disso encontra-se ocioso por falta de pagamento, por
falta de autorização para a sua utilização, Cnquanto a
população brasileira morre à míngua.
Sabemos qUe existiram e existem fiitudes, desvios e
abusos. Mas não será assim que nós- poderemos
combater esses desvios, _essas fraudes e esses abusos, e
não é direito, não é certO, não é correto que pague jjor
isso, mais uma vez, a população trabalhadora brasileira.
Ouço o eminerite Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - SubScrevo, em nome da
nossa Bancada, integralmente, o pronunciamento de V.
Ex• que, como sempre, traz ao Senado assunto da maior
importância, qual seja, a crise hoje da Previdência
Social, em cujo cOntexto se ínsere, de modo cada vez
mais grave, o problema da assistência médica. Lembro a
V. Ex~. a título de colaboração, que hã poucos· dias
apresentei ao Senado um projeto de lei autorizando o
Poder Executivo a aplicar durante cinco anos, pelo
menos, 25% dos recursos do FINSOCIAL, que vão hoje
a trilhões de cruzeiros, justamente n~ custeio da
ã.SsistêriCia (riédie"ã da Previdência Social. Porque, se há
as distorções a que V. Ex• se refere dentro da sua
denúncia veemente, existe também a falta de recursos
que a todo momento é alegada pelo Sr. Ministro da
Previdência e pelo Presidente do INAMPS. Podendo, se
hã recursos a que poderíamos chamar de ociosos, que
estão sendo aplicados ao livre alvedrio_ do Senhor
Presidente da República, e que são os do FINSOCIAL,
sem nenhum retorno de caráter econômico-social,
melhor seria que parte substancial desse recurso do
___ FINSOCIAL servisse para socorrer a assistência médica
da Previdência Social.

O SR. HENRIQUE SANTILLO ...., Agradeço a V.
Ex~ Vê bem V. Ex' que são comuns as acusações, por
exemplo, de que existem fraudes e distorções, e isto é
verdadeiro. Quero dizei--lhes, no entanto, Srs.
Senadores, uma coisa: pela experiência que tenho corno
médico, e corno médico credenciado pela Previdência
Social brasileira que _o sistema adotado pelo INA~PS e
a política de saúde_ adotada pelo Governo, na verdade,
acobertam e estimulam as fraudes e as distorçõeS.
O Sr. José Fragelli -

~verdade!--
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - Esta é a grande
verdade! Houvesse justiça no tratamentO com a classe
médica, e eu lhes digo com toda a certeza, essas fraud~ e
essas distorções talvez se reduzissem totalmente, de
forma total e cabal. Esta é uma verdade inconteste. Não
se_ pode conceber que um médico possa tratar bem um
ctiente, faZer-lhe uma consulta adequada, ganhando a
miséria de Cr$ 2.080,00- é iti.cõiicebível! E mais, um
hospital não terá como deixar de fraudar com a diária
hospitalar de Cr$ 4.000,00 isto não lhe dá nem mesmo
para o pagamento do pessoal menos qualificado, para
manter esse leito. ~ o próprio INAMPS, é a própria
política do GOverno que está a: estiriüdar, cada vez mais
ac_entuadamente, a fraude e a distorção.
Poder-se~ia dizer~ então, que os médicos; que os
hospitais deveriam se descredenciilr, desligando-se da
Previdência Social. Isto é muito fácio de dizer, é o
mesmo que se dizer aos agricultores brasileiros que,
diante dessa política agrícola injusta que a( está,
deixassem de plantar. Pessoas de bom-senso sabem que
isto é impossível; sabem que o encadeamento da
atividade econômica de qualquer empresa, ou de
qualquer pessoa, acaba por obrigar a novos
inVeStimentos, CasO não queira perder tudo o que fez na
sua vida até aquele momento. O mesmo acontece com os
hospitais, o mesmo acontece com os médico;i: os
hospit3.ís enhariam imediatamente em falêncí"a, porque a
população brasileira, na sua quase totalidade, não tem
con-dições, r.ão tem poder aquisitivo, não tem
remuneração suficiente para pagar a assistência médica
diretamente.
Por isso mesmo, meu caro Líder, porque a Previdência
Soclal está ad_otando uma política altamente restritiva,
injusta e perversa, é que os seguros-saúde privados,
dominados hoje quase totalmente por empresas
estrangeiras, estão ocupando espaço, vendendo ilusões
através de publicidade fácil nos meios de comunicação
de massa, vendendo ilusões, vendendo mentiras, porque,
na verdade, anunciam um serviço que não terão
condições de prestar ao paciente, ao assegurado, quando
dele necessitar. Esta é outra grande verdade. ~ uma
forma de se iludir a opinião pública brasileira, é uma
forma de se enganar o povo brasileiro, e também uma
forma de fazer a classe médica ainda mais subalterna,
subempregada a terceiros, com salários de miséria, com
salários de fome, com salários vergonhosos. E dizer aos
médicos formados nas universidades brasileiras, via
dessa política educacional falida, que não aceite o
subemprego é o mesmo que lhe dizer: abandone a sua
profisSão, pegue o cabo da enxada ou morra de fome.
Não será com esse tipo de comportamento reacionário
que iremos resolver os problemas brasileiros, sobretudo
os problemas que são conseqUência da crise
previdenciãria brasileira. Não há de ser assim.
Deixo aqui, portanto, Sr. Presidente, o meu veemente
protesto em relação a essa política, -o meu veeinente
protesto em relação a esse sistema de assistência médíca,
o meu mais veemente repúdio em nome dos médicos
deste País, mais que isto, estou certo, em nome daqueles
que são os mais lesados, que são os prcvidenciârios
brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
DISCURSÓ PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG!LlO TÁVORA. NA SESSÃO DE 4·10-114 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
pãtecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Sua ExCelência, o Senhor Presidente da República, de
acordo com o disposto ~o art. 2~', do Decreto 'n' 44.721,
de 21 de outubrt> de 1958, resolveu designar o eminente
Senador Aderbal Jurema para, na qualidade de
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observador parlamentar, integrar a delegação do Brasil,
à 39~ Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas.
~- despicíi:-ndo falar dos méritos do escplhido, d,a sua
longa vivêncía em enventos internacionais, de maneira
que nos congratulamos com Sua Excelência o Senhor
Presidente da República pela feliz escolha. Nosso
parecer é favorável. (Pausa.)
O Senhor Presidente da República, de acordo com o
disposto no art. 2'i', do Decreto n' 44.721, de il de
outubro de 1958, resolveu designar o eminente Senaâor
Albano Fran'co para, na qUalidade de observador
parlamentar, inte&rar a Delegação do Brasil~ 39• Sessão
da Assembléia Gerai das Nações Unidas.
Presidente da Confederação Nacional da lndúst:i'ia,
partíCipe de vãrias delegações brasileiras ao exteri_or,
máXime- aquelas referentes aos nossos a.cordos
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internacionais, principalmente no GATT, o ilustre
Senador ,Albano Franco, certos est~mos, bem
desernpenharã -as suas funções junto à delegação
brasileira a essa Sessão d_a Assemblé_ia Geral da ONU.
Q_nosso parecer é favorãvel. (Pausa.)
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, de
acordo com o disposto no art. 211, do Decreto-lei n<:o
44.721, de21 de outubro de 1958, designou o Sr. Senador
Itamar_ Franco para, n-a qualidade de observador
parlamentar, integrar a delegação do Brasil à 39' Sessão
da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Espírito ~ombativo, altamente trabalhador, eficíeilte,
S. Ex•, nã~_ t~os a menor dúvida, representará muito
bem esta. Casa junto àquela_ Assembléia _Gefal.
9 parecer 9a Comiss~o_ é favorável.
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PORTARIA N• 47, DE 1984
O DírC:tor-Geral, no uso das atribuições- que lhe
confere o artigo 215 do Regulamento AdministratiVO do
Senado Federal, resolve:
Designar Antdnio Carlos Simões, Assessor
Legislativo, Ubaldo Gonçalves, Têcnico- Legislativo,
Mário Sérgio da Silva Martins, Têcnico Legislativo,
para, sob a presidência do primeiro, ·integrarem a
Comissã.o de Sindicância incumbida de apurar os fatos
constantes no Processo n<:o 011742848, nos termos do
artigo 481 e§ }9 do Regulamento Administrativo.
SenadoJ*'ederal, 8 de _outubro-de 1984.
N_ascimen~O Monteifo, P/~iretOr~q~al.
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1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.3- ORDEM D<' DlA

1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa

~Projeto

1.2.2- ComuniCação da Presidência

- Arquivamento dos Projetas de Lei-d3. Câmara
n•s 25 e 26, de 1984 (n•s 559/83 e 879j79, na Casa de
origem), por terem recebido pareceres contrários-,
quanto ao mérito, das coniissões a que foram distií~
buídos.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR FÁBIO LUCENA -Sucessão
dencial.

1.2.6- Comunicação da Presidência
- ConvoCação de sessão extraordinária a realízarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, Com Ordein dO-Dia
que designa.

preSi~

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Dfscurso
proferido pelo GOvernador João Alves, de Sergipe,
na última reunião da SUDENE, realizada em Recife.
SENA. DOR NELSON CARNElRO- como Líder
do PTB --u Encontro Nã:cional dos Idosos, ora em
realização em São Paulo.

1.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado nl' 201784. de autoria
do Sr. Senador Nelson Cafneíro, qui altera dispositivo da Consolidação das LC:is do Trabalho; colU-vistlis
a atribuir aos sindicatos de empregados a prerrogativa de fornecer atestados de desemprego a seus filiados ou a outros trabalhadores da categoria
representativa ..
- Projeto_ de Lei do Senado n~' 202/84, de autoria
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, qUe dispõe sobre a
regulamentação da profissão de treinadOr de futebol
e dã outras providências.
--

1.2.5- Apreciação de matl!rias
-Requerimentos nl's 233 a 235, de 1984, lidos em
sessão anterior. Aprovados.

1.529/79, na
sei:ttadoria,
combatentes
tação adiada

de Lei da Câmara n~'. 10/81 (n~'
Casa de origem), que disPOi: sobre apocom proventos integrais, dos ex- segurados da Previdência Social. VOpor falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n~' 44/81 -(no? 587f79,
na Casa aeorrgem),-que veda aos VeículOs de comunicação de massa (rádio, televisão, ciD.ema, jornais,
revistas, cartazes, anuárioS õu quáfqii:Cr outro tipo de
publicação)·aceitar a autorização ou a_veiculaÇão de
n'egoêiad-os,
anúncios de comerciais cfiie -n-ao
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som -por profissionais e empresas br!isi.:leiras. Votação adi8da por falta de quorum.

e

.seram

-Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (nl' 227/75,
fla Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contrãtos de atletas profissionais, e dá outras providências. VOiaçi.o adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 65/79 (n"'
4.257/77, na Casa de arigem), cjlie autoi"iza a alienação de imóveis residenciais da -Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câm:ira n~' 14/84 (n~'
2.867/76,_ na Casa de origem), qUe introduz-modificações n_a_Consotidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto::lei n~' 5.452, dC-1.,. de màio de 1943.
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulflbi- trabã:Ihadora ciue Contrãlr núpcias. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da. _Câmara n"' 79f79 (n~'
L511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 51' da Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de

1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da-Previdêncfa
Social, alterada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de
__1_273. (APreciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 13/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados de petróleo e do álcool,
quando destinados aç consumo própiio de motori~
ta~_prof!ssionais autónomos. Votacio adiad_a por falta _j:ie=qtioru_!D.
- Projeto de Lei do Senado ri"' 4 I /82, de àutoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n"' 594, de 27 de maio de 1969, que
institui -a Loteria Esportiva Federal, e dá outraS providências. Votação adiada por falta de quorum.

1.4 ~.DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Realização do
IEncc:'ntro de Cultura Ni:gra, em Ub'erabit- MG.
SENA DOR MAURO BORGES- Crédito agrlco_}a.
SENADOR PASSOS PORTO Sr. Murilo Dantas.

Necrológio do

SENADOR NELSON CARNEIRO - I Encontro
dos _Servidores Públicos do Distrito Federal, recentemente realizado em Brasília.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - 1200 aní- versário de .emancipação politica de CamPin-a
Gránde- PB.
SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- Defesa
do restabelecimento pleno das prerrogativas do Congresso Nacional.
1.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 ~ATA Di\. 168• SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE l!Í84
2.1- ABERTURA
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Oiretor Executivo
Via Superficie:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

CrS 3.000,00
CrS 6.000,00

Semestre

Diretor Industrial

Ano

RUDY MAURER

Exemplar Avulso, CrS 50,00
Tiragem: 2.200 exemplares

Diretor Administrativo

- Projeto de Decreto Legislativo

2.2- EXPEDIENTE

n'~

41/83

(n~'

4-ATO DA COMISSÃO DIRETORA

32/83, na Câmara dos Deputados), que aprova a reforma de Irahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza - CE, do Ministério
do Exército. Aprovado, Á Comissão de Redação.

2.2.1- Expediente recebido

Lista n9 5, de 1984

NY 16, de 1984 (Republicação)

5-PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL

2.3-- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n'1116f83 (n~' 188783,
na Casa _de origem), que autoriza o Inst_ituto Nacional de Colonizaçã_o_e Reforma Agrária- INCRA, a
doar o imóvel que menciona. Aprovado. Â sanção.

-Projeto de Lei da Câmara n9 84/84 (n~'
1.847/83, na Casa de origem), que fixa o -efetíVo da
Polícia Militar do Território Federal do_Am_apá, e dá

outras providências. Aprovado. À sanção

No 49, de 1984

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

6- MESA DIRETORA
3-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
_ de 8-10-84.

!!-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 167{1 Sessão, em 9 de outubro 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- Fábio Lucena- Aloysio ChavesGabriel Hermes- Hélio Gue"iros .:....._Alexandre CostaAlberto Silva- João Lobo- Almir Pinto- José Uns
- Virgílio Tãvora - Hurilberto Lucena - Marcondes
Gadelha- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães Luiz Viana- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Morvan Acayaba -_Fernando Henrique
Cardoso - Benedito Ferreira -- -Affonso Carn_argo Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli
- Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - 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. LY-Se-cretário-procederá à leitura do Expediente.

t lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER No 587, DE 1984
(Da Comlssio de Redaçio)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
38, de 1983 (.r' 38f83,_na Câmara dos Deputados).

Relator: Se~ador J~rge Kahime
A Comissãg apresenta a redação fmal do Projeto de
Decreto Legislativo nt 38, de 1983 (n"'18f83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as
Direções Nacionais de Aduanas (incluídos os anexos, I,
V e X fi I), celebrado na Cidade do México, a _11 de se~
tembro de 1981.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente ~ Jorge Kalume Relator - Claudlonor Roriz.

ANEXO AO PARECER N' 587, DE 1984
Reiiaçifo final do Projeto de Decreto Legislativo n'i'
38, -de 1983 (n' 38/83, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1984

Aprova o. texto do Convê-nio MultUateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Dlreções Nacionais
de Aduanas (incluídos os anexos I, V e XIII), celebrado na
Cidade do México, a 11 de setembro de 1981.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lQ ~aprovado o texto do Convênio Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direções. Nacionais de Aduanas (incluídos os anexos I, V e
XIII), celebrado na Cidade do México, a li de setembro

de 1981.
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Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PARECER N• 588, DE 1984

(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 213,
de 1983.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do_ Projeto de
Lei·do Senado ri~ 213,--de 198.3;-que iilstitui o:"Dia Nacional do Voluntariado".
Sala das ComiSSões, 9 de-outubro de 1984~·-Passos
Põrto, Presidente --Jorge Kalume, Relator- Claudionor Roriz.
ANEXO AO PARECER N• 588,

nE

1984

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~> 213,
de 1983, que institui o "Dia Nacional de Voluntariado".

PARECER N• 590, DE 1984
(Oa- Cõinissào de Redaçào)
Redaçã.o final do Projeto de Resolução
1984.

PARECER N• 589, DE 1984

(Da COmissão- de Redaçilo)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
6, de 1984 (n" 24/83, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Claudionor Roriz
A Corrlissão apresenta a redar;ão final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 6, de 1984 (n" 24/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Têcriic-a entre o GovernO da República
Federativa -do Brasil e o Governo da República Coope·
rativista da Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de
janeiro de 1982.
Sala das Comíssões, 9 de outubro de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente- Claudionor Rorlz, Relator-- Jorge
Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 589, DE 1984
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
6, de 1984- (n9 24/83, na Câmara dos Deputados).
Faço s-aber que o Congresso Nacionaf ciprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da COristítuição, e eu,
, Presidente do Senado Ft:Xieral, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLA T!VO N• , DE 1984
Aprova. o texto do Acordo Básico de Cooperaçio
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.

T~nfça

O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 E aprovado o texto de Acordo Básico de
CooperaçãO Técnica entre o -ao\ieino da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebradO
Ge:orgetown, a 29 dejaneíro de: J982.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

em

39, de

Relator: Senador Almir Pinto
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n9 39, de 1984, que autoriza a Prefeitura Munici{ml de Aragarças (GO) a- éievar em CiS--22.299 .000,00
(vinte e dois milhões, duzentos e noventa e nove mil cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1984.- João Lobo, Presidente - Almir Pinto, R_elator - José Lins.
ANEXO AO PARECER N• 590, DE 1984
Redação final do Projeto de Resolução
1984.

n~

39, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
, Predo art. 42, inciso VI, da Constituiçào, e eu
sidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

O Congresso Nacional deCreta:
Art. {9 t instítuído o."Diã. Nacional do-Voluntariado", a ser comemorado, anualmente, a 28 de agosto.
Art. 2~' Esta ler entra em vigo~ na data_ de sua pubti·
cação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

n~

, nE

1984

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aragarças,
Estado de Goiá_s, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 22~299.000,00 (vinte e dois mifhões; duzerito$ e n-oventa e no v~ m!l cruzeiros).
O Senado Federal resolve.:
Art. !9 E a Prefe"ihirii -~uriiciPal-di!-Aiã:garças, Estado de Goiás, nos termos do-Art: 29 da Res_olução n9 93,
de 11 de outubro de 197~. do Sinãdo Federai, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de CrS
22.299.000,00 (viilte e dois milhões, duzentos e noventa e
nove mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de agen.te financeiro- do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
implantação de galerias pluviais, gulas e meioS·fios, naquele Município, obedecidas as condições admitídas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução erttra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr_ Da lia)- O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 278 do Regimento Interno, por terem i:ecebido
pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a
que foram distribuídos, determinou o arquivamento dos
Projetes de Lei da Câmara n9s 25 e 56, de 1984 (n9s
559/83 e &79/79. na Casa de origem), queaheram dispositivos áa Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Hã oradores
inscrltos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Selladores:
O noticiário dos râdíOs e das televisões, trãnsmitido na
hora do almoço de hoje, dá conta de que o Sr. Presidente
da República deixou de receber em audiência o Sr.--Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Agrípino
Maia, sob a alegação, informa o aludido noticiário, de
que o governante potiguar fizera ~anunciar anteCiPadamente:, pela imprensa, o objetivo de sua_visita aO-Senhor
Presidente da Repúb!icã.
É triste ter que registrar este fato no Senado, pOrque
estã Câmara deveria, de fato, promover outros registrõs, principalmente o dó rigoroso cwnprimento da COnstituição Federal e das leis a que se ob-rigou o Senhor Presidente da República, e não fazer registras que-, na- realidade, são verdadeiros adminículos que nada acrescentam
ao processo suce_ssório desencadeado em nosso País.
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Aconlece, Srs. Senadores, que o ocorrido com o Governador do Estado do Rio Grande do Norte é a primeira pedra do dominó enfileirada que cai, como naquela
brincadeira de crianças, porque, segundo informam os
jornais de hoje, mais cinco governadores deixam o Diretório do PDS.
Sr. Presidente, é preceito constitucional, pacífico,
tranqüilo, o de que ninguém é obrigado a fazer ou a deiXar de.fazer alguma coisa senão em virtude_de lei. O programa do PMDB, no seu Item nQ 10, estabelece que o
PMDB proporá~ Frente Den:tocrática COJ}l outros Parti·
dos de Oposição que vieram a surgir, respeitando os
compromissos p.l.rtídários de cada um, lutando por um
pluriparttdarismo absolutamente livre da tutela estatal e
da influência do poder econômica.
A pecha de traidores está incidindo, de modo brutal,
sobre membros do Partido Democrático Social, que não
aceitam a candidatura do Sr. Deputado Paulo Maluf. E
o regime de força em vigor no Brasil há 20 anos nos levou a todos_ nós, brasileiros, a esta condição de traidores.
Si!ll, Sr. frC$idenH~, nós somos todos traidores, porque
os p~og_ramas dos Partidos políticos, todos eles, inserem
a _cláusula da eleição direta em todos os nfvei_s, E: o Item
n9 ! do Programa do PMDB que diz:
. "Item 1: o PMDB prosseguirá e intensificará a
lUta travada pelo MDB em prol das grandes teses
democrátiCas, calendário do Colégio Eleitoral,
eleições diretas eip todos os nfv_!:is," etc.

E nÓs qlle somos fÕdos traidores, porque a partir do
momento em que o regime traiu os seus compromissos
fundamentais, que os assumiu perante a Pátria, gerou o
direito de os cidadãos brasileiros discordarem das imposições com -que esse regime pretende conduzir a seu belprazer, a s-eu talante, os negócios públicos do nosso Pafs,
em particular e fundamentalmente a sucessão presidencial. E no caso Sr. Presidente, deixar de participar de
uma eleiçãO direta previ-sta no programa do meu partido,
confere-me mim, sob a ótica do atual regime, a pecha
de traidor.

a

P~rfeitamente, Sr. Presidente. Nós os traidores estamos sob a guarida do maior traidor que houve neste
País, sob_a ótica do_atual regimeL Estamos sob a proteção do homem que renunciou as suas convicções mo·
nárquicas, e que usou do seu talento, da sua inteligência,
da sua caneta e da sUa eloqüência, para derrubar definiti·
vamente_ o trono monárquico _e implantar a República
em nosso País. Estamos seguindo o exemplo do patrono
do Senado, Dr. Rui Barbosa. E mais distante ainda na
História temos um outro grande traidor, sOb a mesma 6liCa do atual regime, que este nos inspira mais ainda a
prosseguirmos na traição para podermos trair em benefício do próprio Brasil; é o exemplo de Tiradentes. O regi·
m!!_, ~rrd_o_ ele próprio o traidor, nos forçou a essa situação de termos de trair, porque só com a traição ao reg_im_e é que se pode salvar a democracia e o es.tado de direito em_ nosso_ Pais.
Mas tudo isso tem uma causa, Sr. Presidente; é que as
bases do PDS não aceitam o candidato escolhido na oonvenção do Partido. Lei alguma os obriga a aceitar, como
lei a1guma Qbriga a mim a aceitar a candidatura do Sr.
Tancredo Neves, a qual aliás, eu fá a aCeftér.
O-PDS não tom_ou nenhuma questão fechada a respeito da sucessão presidencial, conforme o estabelecido na
Lei Orgânica-dos Partidos Políticos, nem o PMDB, por
conseguinte, não pode acoimar, fnquinar de iOfiéis àque.
!es-qui não aceitam as candidaturas escolhidas em convenção.
Devo declarar que o Sr. Deputado Paulo Salim Maluf
m_erece de. mim todo o respeito porque no momento em
qUe éu-deiXar de respeitar S. Ex', estarei merecendo o
desrespeito por parte do candidato situacionista. A questão não é de respeito ou desrespeito, a questão é muito
mais aguda e, por isso, muito mais séria. Trata-se de
aceitar ou não uma candidatura nascida desde as elites e
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não acatada pelas bases, principalmente pelos treze Governadores eleitos pelo PDS, dos quais somente um até
hoje., o Governador Wilson Braga, manifestou o seu
público apoio ao Sr. Deputado Paulo Maluf. t por essa
inaceitação -que ·a--seõhor Presidente da República pretende agora fazer reverter o processo sucess-ório e, atrãvés da subversão co_nstituciõnal, que tanto tenho falado
da tribuna do Senado, pretende sua Excelêti.cia apegaf-Se
à insátisfação popular, à rejeição, diria até ao ódio nacional que se crioU-Contra o candidato oficial e, partindo
desse pretexto, usar todas as f6rmulas e processos que estejam ao alcance de S. Ex' para torpedear a sucessão,
para pleitear a prorrogaçã6 do seu próprio mandato, ou
simplesmente, para suprimir a eleição presidencial indireta do dia 15 de janeiro ·próximo vindouro?
Em que Estados o Sr. Deputado Paulo Maluf foi ovalado? Chamo a atenção para o verbo; em que Estados S.
Ex• fol~óvalado? Em Rondônia, Estado governado pelo
PDS; Cm Sergipe, Estado governado pelo PDS; em Pernambuco, Estado governado pelo PDS. A competência
de manutenção da_ ordem pública interna-nesses Estados
não é de governadores do PMDB. E não se· pode, po~ isso, acusar os governadores do PDS pela insatisfação popular que cerca o Sr. Deputado Paulo Maluf em todos os
Estados onde S. Ex• tem pisado.
Faço questãO de ler as declarações do Sr. Senador Albano_ Franco, do PDS do Estado do Sergipe, em-Cfue S.
Ex• afirma que a manifestação ocorrida em Aracaju roi
espontânea e prova a impopulãridade do Sr< P<lulo Maluf, o que foi confirmado- Pelo Governador João Alves.
O Globo, edição de 13 de outubro de 1984. A insatisfação em Sergipe não Toi gerada, ao cOntrário do que se
alega, por Deputados ou por poHticos do PMDB. Não.
Aqui está o depoimento insuspeito de um dos Senadores
que mais honraram este Parlamento, aqui está o depoimento do Senador Jarbas Passarinho, publicado no Jornal do Brasil, segundo o qual "o Ministro da Previdência
Social, Jarbas Passarinho, confirmou que foi o próprio
Deputado Augusto Franco quem liderou a ban_c_ada sergipana, Quando os parlamentares o·procurai-ãiilSemana
passada, para pedir a demissão de Adilson Ferreira e Átila Ramos de cargõs do lNA MPS, riO Estado de Sergipe". A insatisfação malufista, dentro de Sergipe, foi iniciada por seto-res do PDS, o que está confirmado em tOdos os jornais do País. E no Rio Grande do S-ul,-no dia
12 de outubro, lá esteve o candidato da Aliança Democrática, Sr. Tancredo Neves, para um encontro com 35
mil agricultores. Conforme _se vê na Folha de s:-Paulo,
convidado pelos organizadores do. "Grito do Campo",
Maluf não compareceu. EnvioU um telegril.ma que, ao
ser lido, provocou uma grande vaia no Beira-Rio.
Então, não é mais nem neccisáR(,-cj_"ue -6 candidato óõ
PDS apareça em público, basta a notíCia de sua aparição, para que
vaias ocorram; quaildo eh~ aparece,
além das vaias, ocorre também a ovalação. Não estou falando em ovulação, estou falando em ovalação.
Sr. Presidente, a situação gerada pela candidatura que
o PDS não aceita, ou melhor, que 12 dentre 13 Goverriã.-dores do PDS não ãCi::itam, 0-PMDB-nâO teffi naâa com
isto. Esclareço que estou falando cm meu nome pessoal,
fazendo observações puramente de carâter pessoal. Esta
situação pode servir de pretexto para um golpe de Estado neste País.
E .atentem bem os Srs. para a evolução dos acontecimentos. -Mais cinco GoVernadores dc!ixam o Difet.Drío
do PDS. São eles: Jair Soares~ dO Rio Grande do Si.tf;-Di--valdo Suruagy, de Alagoas; Esperidião Amim; de Santa
Catarina; Hugo Napoleão, do Piauí e João Alves, de Sergipe.
- --

as

Outubro de 198•

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

O Sr. Humberto Lucena- Antes que V. Ex• prossiga,
a bem da ve_rdade desejo fazer uma retificação no Seu
pronunciamento. Pelas informações que tenho do meu
Estado, o Governador Wilson Braga, atê agora, não se
definiu a respeito da sucessão presidencial, ao contrário
do noticiário qUe o dá como tendo "adúicfo à-6indida~fura
Paulo Maluf.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex~ tem toda razão. Eu
quis me referir ao Governador do EstadO de Mato Grosso e não ao_Governador do Estado da Paraíba. V. Ex•
tem toda razão. Peço_ até que V. Ex• me d&sculpc e esPero
que suas palavras possam ecoar como um novo alento
aos políti~os, aos líderes pedessistas, que é o alento de
um governador de um grande Estado, terr(! d_o grande
Epitácio Pessoa, ancestral de v_~ Ex• e_ I!le~, _também, no
sentido de que o Governad~f WilsoÕ Braga possa, também, aderir à Frente Liberal.
ü Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço, com muita honra,
o eminente Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente colega, a meu ver,
o--PreSídente Fig-Ueiredo não se mostra cõeren.te quando
denota se.u aborrecimento, sua zanga com governadores
do PDS que não se dispõem a votar na candidato do
Partido. Digo que Oão se mOstra coerente porqUe o pró~
prio Presidente da República, na eleição passada, manifestou o seu propósito de votar no melhor, mesmo que o
melhor não fosse candidato do seu Partido. E está aqui,
em le_tras garrafais, declar~ção do Senhor Presidente
João Figueiredo:

, "COM OS ATU AIS CANDIDATOS DO RIO
DE JANEIRO, EU VOTARIA EM MOREIRA
FRANCO, MESMO QUE ELE NÃO FOSSE DO
PDS."

Então, eu, por minha vez, parafraseio o Senhor Presi~
dente e digo: com os atuais candidatos à Presidência da
República, eu votarei em Tancredo Neves, embora ele
não seja _9o PDS. E, assim como eu, alguns Go~crrnado
res e_ oUtros pedessistas tidos como dissidentes. Muito
obrigado.

-o SR. FÁBIO LUCENA - Sou eu quem agradeço
mais uma vez a lúcida e ilustrativa intervenção de V. Ex•
em meu pronunciamento.
O Sr. Lourival Baptista -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -Com muito honra, nobre
Senador.

O Sr. Lourival Baptista - Eminente Senador Fábio
Lucena, quando ingressava neste_ Plenário, V, ·Ex~ lia
uma nota-de um jornal a respeito de Governadores do
PDS. Estimaria que repetisse a informação que deu.
O SR. FÁBIO LUCENA - NãO, Ex•, eu H; parece
que foi issó; "Mais 5 governadores deiXam Diretório do
PDS", manchete do Jornal do Brasil de hoje. E li:
_"Cinco Governadores do PDS- Jair Soares, do
Rio Grande· do-Sul; Div_aldo-SurUagy, de Alagoas;
Esperidião Amim, de Santa Catarina; Hugo Napoleão, do Piauí; e João_Alves.. de_Sergipe- deCidiram--desligar-se do Diretório Nacional do PDS ... "-

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte,
nobre senador?

E não li o resto. Vou ler, a pedido de V. Ex•. Eu não
queria ler, mas vou ler:

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Líder.

. " ... e divulga~ ~anifesto contra a candidatura de
Paulo Maluf, ... ". Isto eu não li. Leio a pedido de V.
Ex•

O Sr. Lourival Baptista - Agradeço a V. Ex' a
atenção. Desejo_ iriformar a V. Ex• e à Casa que hoje pela
manhã recebi telefonema do Governador João Alves Filho, em que S. Ex' me informou que as notícias divu_lgadas pela imprensa não eram verdadeiras. Não foi assinado manifesto algum contra--o DepUtado Paulo Maluf, e
não se cogitou do Oesligamento do PartidQ de nenhum
dos GoVernadores: Houve, sim, na reunião;âpenas-troc8.
de idéias e as notícias divulgadas não correspondem, em
absoluto, à realidade dos fatos.

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, a notícia
está de acordo com a informação de V. Ex•.: os Governadores vão desligar-se do Diretório Nacional, e nãQ do
Partido.
-O-Sr. LouriVDI Baptista- Ele me informou justamente isto: que não iriam desfigar-se do Diretório, nem do
Partido.
Q SR. FÁBIO LUCENA- A informação-de V, Ex•,
evidentemente, merece todo o crédito. Mas, permita.:.Jrie
V. Ex• dizer o óbvio. Eu não tenho o dom de nenhum
Píton pani me antecipar a revelações, como as de V. Ex•,
contestando declarações de um jornal da maíor responsabilidade, como sói ser o Jornal do Brasil.

O Sr. Lourival Baptista-· Eu aCT-edito na palavra do
meu Governador.
O SR. FÁBIO LUCENA- Certo, nobre Senador. Eu
acredito na palavra de V. Ex•
O ~r. Lo~rival Baptista -

Muito obrigado a V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA- Tenho certeza de que com
o seu passado, com a sua tradiçãO, com o nome de que
V. Ex• desfruta em todo o País, V. Ex• vai acabar acompanhando a linha, a tendência majoritária do seu próprio Partido, que é a de contribuir, como sempre contribuiu V. Ex•, para a rest-ª"uração da plenitude democrática em nosso País, o que não será possível com a eleição
do Deputado Paulo Maluf para a Presidência da RepUblica.
Quero convidar, Sr. Presidente, o Deputado Paulo
Maluf a vis-itar o Estado do Amazonas e garanto a S. "Ex•
que se S. Ex• desembarcar em Manaus não sofrerá um só
arranhão, nem ao seu nome ou a sua pessoa, nem à comitiva que o aCompanhe. Juntamente com o Govemã~
dor Gilberto Mestrinho, já tomamos todas as providências para esmagar a farsa dos farsantes e arrancar a mâscara dos mascarados. O que eles querem com esse tipo de
ovalação- aliª-s, faço um·parênteses, para explicar que
9 pro~so de ovalação não começou com o Deputado
Paulo Maluf: quem prim~rro recebeu oyos _de galinha
neste País foi o nobre Líder do Partido Democrático Social na Câmara dos Deputados, eminente Deputado Nelson Marchezan, aqui em Brasília, logo ao se encerrar
uma reunião do PDS na qual não estava presente o De·
putado Paulo Maluf. Logo, a ovalação não visa nem ao
Presidente da República. h preciso entender que o povo
está jogando ovos podres contra esse regime que está
apodrecido, Sr. Presidente, e que precisa ser substituído,
dentro da lei, dentro da ordem, dentro da Constituiçã-o.
Todo esse clínl::i ...

6

sr~

Monan Acay8b8- Permite V. Ex• Um aparte?

O SR. FABIO LUCENA- Já ouço· V. Ex•... todo esse
clima que se está gerando neste País, inclusive a ameaça
ontem feita na Câmara dos Deputados por grupos malufista.s liderados pelo Sr. Deputado Siqueira Campos, que
ameaçou usar "porrete", está escrito no jornal, contra os
membros da Frente Liberal, dos dissidentes do PDS,
todo este clima só tem em vista -torpedear o processo ;u.
cessório, inviabilizar a normalidade das eleições, e colo·
car no Palácio_do Planalto um candidato qUe seja uma
exigência da extrema direita, infelizmente ainda enquis-
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tada hoje em $etores civis e em setores militares_ do nosso

O SR. FÁBIO LUCENA --Imagine V. Ex• classificar

País.

o Sr. Carlos Átila como um dos condutores dos destinos

E quero declarar ao Senado Federal que essa extrema
direita tem porta-vozes dentro do CongreS-so NaciOnal.
Esses Depütados não falam em nome pessoal quando fazem ameaças desse jaez. Eles estão cumprindo ordens
daqueles que mandaram, recentemente, jogar uma bomba no jardim da residência do Senhor General Comandante do II Exército, que fcini.m os mesnlos que mandaram atirar a bomba do Riocentro, e cujOs nomes-até hoje
o Governo do 5_enhor Presidente Figueiredo os marúém
em sigilo. Por que não se revelam à Nação os nomes dos
que mandaram atirar uma bomba de festim nojúdim da
residência do Senhor Comandante do II ExéiCíto? ~por
que são os mesmos nomes, com certeza, Sr. Presidente,
que atiraram no Rio_centr_o, no-dia 30 de abril de 1981.
Não um petardo de festim, mas uma bomba mortífera
que só não assassinou vinte mil inocentes porque a mão
de Deus fez com que ela detonasse nas mãos do sargento
membro do DOI-COO! de que a conduzia, do Sargento Guilherme Ferreira do Rosário, que teve, lamentavelmente, morte instantânea.

da República! (Risos.)

O Sr. Morvan Acayaba- V. Ex~. nobre Senador, no
começo do seu pronunciamento, referiu-se a noticiário
do programa de televisão de hoje, no horário-do almoço,
com a afirmativa...
~c
~O SR. FÁBIO LUCENA --De rádio e te!Cvisão.
O Sr. Morvim Acayaba- ... de que o Senhor Presidente da República havia cancelado a audiência que jâ concedera ao ilustre G_ovemador do Rio Grande do Norte, e
V. Ex• viu nesse gesto uma desconsideração do Senhor
Presidente da República para com o Governador doEstado potiguar. Eu também tive ocasíão, SI'. S_eoador, de
ouvir o mesmo noticiário, e a explicação que o Ministro
Carlos Átila deu para o cancelamerlto d_a audiência me
pareceu urna explicação muíto lógica e não uma desconsideração ao ilustre governador. Afirmou o Ministro
Carlos Átila, porta-voz da Presidência da República, que
o Presidente cancelou a audiênCia porque-ele tinha o
compromisso do governador de anunciar a ele, em primeira mão, a decisão -que o governador assumiria em relação ao -candidatO à Presidência da República. Mas,
como o_n-oticiário da imprensa brasileira já havia amplamente dado ciência a todo mundo de que o governador
jâ assumira a sua preferência, o Presidente da República
não viu mais necessidade de recebê-lo. Esta explicação
que o porta-voz da Presidência da República deu é que
me parece mais do que lógica._Também desejo, Sr. Senador, fazer um pequeno reparo aqui: o eniinente-Senador
Luiz Cavalcante ... _
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex' pode me informar
que televisão noticiou eSSe in"formativo- do Ministro!
O Sr. Morvan Acayaba- A TV Globo, no telejornal
"Hoje". O Ministro Carlos Átila veio à televisão para
dar esta explicação a que eu tive ocasião de assistir.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex~ falou num ministro. Então, eu pensei que era de fato" um miriistro e não o
"bobo da corte".

O Sr. Morvan Acayaba -

Isso, no jufzo de V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA ~Ioda corte tem o seu bobo, sabe V. Ex•
O Sr. Morvan Acayaba- No juizo de V. Ex• Não me
parece que estejamos na Monafquia, nem que haja aqui
uma Corte com bobos_ da corte. Mas V. Ex• tem amplamente o direito de formular o juízo que entender, arespeito daqueles que conduzem os destinos da República
nesta hora.

O Sr. Morvan Acayaba -

Ele não integra ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Logo V. Ex• um Senador
por Minas Gerais_. Logo Minas Gerais que ajudou a nos
dar a República; nos ajudou a consolidar a Federação;
logo Minas Gerais que promoveu a chamada Revolução
de 1964; logo Minas Gerais, Excelência, classificar o Sr.
Carlos Átila de condutor da República, ...
O Sr. Morvan Acayaba --S.
no, Excelência?

Ex~

não integra o Gover-

O SR. FÁBIO LUCENA--.--.-. me perdoe, mais uma
vez, é d~ um mau gosto parla-me,ntar.

O Sr. Morvan Acayaba- O Sr. Carlos Átila não integra o Governo do Presidente da República, Excelência"?
ConseqUentemente, de ocupa uma posição de destaque
neste Governo~

O SR. FÁBIO LUCENA- Pobre República, Sr. Pre·
sidente, temos que reconhecer, esta que tem o Sr. Átila
como um dos seus candidatos.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Eu quero es·
darecer ao _nobre Senador Fábio Lucena que o seu tempo jâ se_ esgotou hã lO minutos.
O SR-. FÁBIO LUCENA- Vo!J concluir, com a to!erânda generosa de V. Ex•, em pouquísSimos minUtos o
meu pronunciamento.
O Sr. Morvan Acayaba- V. Ex~ permitiria, nobre Senador, que eu terminasse o meu aparte?
~

O SR. FÁBIO LUCENA -

Claro!

O Sr. Morvan Acayaba - Eu gostaria de fazer, também, um reparo à observação do emin6nte Senador Luiz
Cavalcante, quando afirma gue o Senhor Presidente da
República, hâ do_is anos, na campanha para as eleições
de Governador do Estado, manifesfoti Publicamerite a
sua preferênda- pelo candidato Moreira Franco, do Rio
de Janeiro, dizendo o- mesmo que ele era o melhor e que,
ainda que ele não fosse do Partido do- Presidente daRepública, nele vo.taria para Governador. O nObre Senador
Luiz Cavalcante vê nisso uma incoerência do Senhor
Presidente da República, quando S. Ex~ agora faz um· esforço muito grande em prol da candidatura do Deputado Paulo Maluf, que é o candidato do PDS. No entanto,
nobres Senadores, o Presidente da República, antes da
COnvenção do PDS, declarou repetidas vezes que não tinha. candidato de Sl!a preferência, qUe at~ a Convertção
permaneceria neutro, mas que, depois da Convenção do
PDS, o candidato dele seda o que a Convenção do PDS
escolhesse. De então para cá, o Senhor Presidente daRepública tem se mostrado altamente coerente com esse
compromisso que, publicamente, afirmou por diversas
vezes. Apenas essas observações que eu queria fazer.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a interferênCia de V. Ex' e concordo com a coerência do Senhor Presidente da República, que ê a coerência da incoerê-ncia.
No dia 29 de deze:inbro, do ano passado, Sua Excelên- cia compareceu a uma cadeia nacional de rádio e televisão e devolveu os encargos do processo sucessório ao
Partido Democrático- Social. Sua EXcelência ã.bríu mão
da condução política da sucessão, em favor do Partido
Democrático Social;. fê..lo de público e sem ninguém pedir que Sua Excelência o flze8Se.
Agora, decorridos pouco mais de lO meses, Sua Excelência abdica daquilo que ninguéril lhe pediu que abdicasse. e tenta, por todos os modos e fórmulas, a imposição de um candidato que doze, dentre os treze Governadores do Partido de V. Ex•, aínda não aceitaram.
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Ora, Sr. Presidente, ê de convirmos que ê demais o que
·
se quer promover neste País, é demais!
No dia 13 deste mês, num sábado, realizar-se-ã o
comício de Manaus, não haverá nenhuma bandeira vermelha" ~o palanque, nem a bandeira dO Ari-lazonas, Cujas
cores são o vermelho, o azul e o branco.-A bandeira do
Amazonas, do meu Estado, não irã tremular na praça
pública, porque, embora nem touro- miura tenha medo
de bandeira vermelha; pois avança c_ontra o toureiro exatainente põr não ter medo da bandeira vennelha, estã o
Governo alegando que o vermelho é fator de medo, Sr.
Presidente, a que faria com que V, Ex• desmaiasse, Senador Almír Pinto, se procurasse fitar as cores do relógio
do Senado Federal. (Risos.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos deixar O vermelho -de lado, vamos partir para o azul, para o verde e
amarelo que eles já descoraram, Porque conseguiram levar a Pátria ao último degrau desse fim do mundo de desagregação. Quando se curarem desse daltonismo, eles
vão urdir-outros pretextos.
-Seria muitõ fácil, muito simples, resolver tudo isso, Sr.
Presidente. Primeiro, o Presidente da República não tem
autoridade política para deixar de receber um Governa~
dor eleito pelo povo -do Rio Grande do Norte, ou pelo
pÕvo de Pernambuco, ou pelo povo do Ceará, ou pelo
povo de qualquer Estado brasileiro. Não tem autoridade
política, porque o mandato do Governador do Estado
tem a sua legitímaçã.o no voto popular da jurisdição do
seu Estado, e o mandato do Presidente da República não
tem a·meS:ma legitimação. Segundo, o Presidente daRepública, deixando-se manietar por- esses manirrotos da
extrema-direita, corre o risco de perder a confiança da
Nação brasileira,-porque ê bom observar que quando o
-General Figueiredo desembarcou na clíniCa:de_São Paulo, sozinho, desacompanhado do seu candidato, S. Ex•
foi delirantemente aplaudido- pelo povo paulista, numa
demonstração de que o povo brasileiro não tem motivos,
ou se tem não os quer usar, não quer fazâ-lo até por instinto, o povo não quer vaiar e nem atirar oVos Do Presi~
dente da República. O Presidente da República, então,
ou não quer entender que esta disposição popular é revestida da maior dignidade e do maior respeito, -ou o
Presidente da República está pensando que todos nós sofremos da bobãgem do seu porta-voz, que todo o País ê
uma Corte e que todOs nós somos bobos -dessa Corte.
Não, Sr. Presidente, nós não podemos aceitar isto.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- No que temos de convir~
no cumprimento estrito da ConstituíÇão e das leis. Se o
Partido Democrático Social, se o PMDB, se o PT, se o
PDT e se ó PTB desejam punir algum infiel, a Lei Orgânica dos Partidos PoHticos estabelece os caminhos a serem to~ados. Bastª que se lavre ata da_ QeciS~o _da Convenção partidária, e ã afa sendo lavrada será encaminhada_ para os efeitos da observância da Lei, da Justiça Eleitoral. Feito isto, todo aquele que não cumprir a deliberação partidária ti:rá sobre si o peso, a malha e o látego
da Lei, através da sanção competente, que chega, inclusive, Sr. Presidente, à cassação do próprio ·mandato.
Mas não tem o Presidente da República o direito de
fazer o que está fazendo, de querer golpear com espadas
invisíveis, da extrema-direita radical e radicalizante, a
normalidade do processo sucessório em nosso País.
O Sr. Jutahy Magalhães ---V. Ex' me permite um
aparte?
0 SR. FÁIUO LUCENA- Há pouco, dizia eu ao Senador Aloysio Chaves: estou observando que V. Ex• está
muito- canSado; está perto de uma estafa. Peço-lhe que
não incorra num stress porque a sucessão presidencial
precisa de V. Ex', como precisa de todo o Senado e de to-
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dos os Deputados com responsabilidade púbHca junto
ao Brasil, na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, não poderia, sob pena de me ímpar'
uma penitência muito cruel, deixar de concluir este pronunciamento sem ter a honra de ouvif O apB.rte do effiinente Senador Jutahy Magalhães, prometendo a V. Ex•
que encerrarei o meu pronunciamento após o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Era isto mes-mo que a Presidência iria pedir a V. Ex•, no sentido de
que não concedesse mais aparte, pois o tempo de V. Exf-já está ultrapassando em 18 minutos, lendo aqui uma
alentada relação de oradores para falar nesta sessão do
Senado.
O SR. FÁBIO LUCENA- Peço que V. Ex• obseiva:
de tartto'ouvir as lições de
Ex~ apreilóí·a me antecipar
a seus pensamentos. -concedo o aparte ao nobre Senador
Jutahy Magalhães.

v:

O _SR. PRESIDENTE (Almír Pínto)"- A,gradeço a
generosidade de V. Ex•
O Sr. Jutaby Mi.ialhães --Serei breve e darei um
aparte que não pn)voqtre também uma resposta muito
longa de V, Ex• V Ex• está verbera:ndo_-contra umâ de~
claraçào do Ministro Carlos Átila, porta-voz do Governo, quando diz que o Presidente não iria receber o Governador do Rio Grande dO Norte, porque S. Ex•,já havia declara.do a sua posição- ã diversas pessoas. Isto é
apenas uma questão de educação, Senador Fábio Lucena. V. Ex' sabe que quando recebe uma carta de natureza politica, uma carta pessoal e esta carta é publicada na
imprensa, antes de V. Ex• receber, t uma falta de."educação de quem remeteu a carta. Isso está fora de qualquer princípio ético. Se o Governador garantiu e Prometeu ao Presidente que a primeira pessoa a saber do seu
posicionamento serii-o Presidellte, e se está solicitando a
audiência exclusivarri.énte ·para-m~ãnifestar a sua-p-o.SiÇãõ, --~
o PreSiOente disse que não preciSiVa-que·s:-Ex•-cOmparecesse, porque jã sabia de sua pOsiÇãO. Então, não precisa
S. Ex' de audiência para istO. Se o assunto fosseadministrativo, assunto de interesse do seu· EStado ou polítiCo,
de outra natureza, de alguma coisa que precisasse_ s.er
dita e ouvida, tudo bem, o Presidente teria que receber o
Governador. Mas, apenas para ouvir uma coisa que já ê
do conhecimento público, e que S. Ex' .está faltando com
a palavra empenhada de que o primeíro a saber seria o
Presjdente, não há necessidade do Presidente o receber.
A penas é uma questão de mera educação.
L

O SR. FÁBIO LUCENA- Tem toda a razão V. Ex'.
Concluo, "Sr. Presidente, esclareCendo apenas quê tudo
o que eu poderia dizer disse V. Ex•, Senã.dor Jutahj-Ma:galhães, que até o final do-Seti- mandato, dentre 12d ml- lhões de brasiléíros, só dOiS ou três irão pedir .ã.udiênda
ao Presidente da República, porque o Presid6nte já_ sabe
adrede, sabe antecipadamente qual é a decisão_do povo.
Isto é muito -triste pa-rã. O fim- do mandato presidencial.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem( MUito beffiif-

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Sena·
dor Nelson Carneiro, perguntaria a V. Ex·, se posso conceder a palavra ao nobre Senador LourivB.I Baptista,
para uma breve comunicação, antes de concedê-la a V.
Ex~, já que S. Ex• tem que se ·ausentar do plenário.
O Sr. Nelson Carneiro -(Assentimento do orador.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Com o assen·
tirriento do "lídá dO PTB, concedo -a palãVfa ao nObre
Senador Lourival Baptista, para uma breve comunicação.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Para
uma comunicação.) -Sr. Presidente~ Srs. Senadores:
Sendo justamente coilSHerado, pelas suas dimensões e
conteúdo, c_omo o maior projeto social do Governo do

Presidente João Baptista Figueiredo, e tendo -em vis_ta
que nele serão injetados recursos substanciais do Banco
Mundial, nada mais natural do que a perplexidade manifestada pelo Governador João Alves Filho: em seu eloqUente discurso proferido durante a última reunião da
SUDENE, no Recife, quando reclamou do atraso à implantação do Projeto Nordeste.
Lamentando a protelação, no que tang"e à liberação
dos _recursoS p-ara o -iioediato Útício dos empfeendlffientos e obras programadas nos parâmetros do mencionado
Projeto disse o Governador-: - .. "Cuja interrupção
configura-Se, como a lnais apavorante-perspectiva para o
No~deste 1 pois seria pior que a seca com o seu quadro
perro5-o-de sofrimentos", o Governador João Alves Filho
deixou bem_ claro, em seu veemente_ propunciamento,
quG. "o Nordeste está se~do _imensamente _p_rejuçij~do,
pois por conta da suposta liberaçãp_ dos recursos-do Projeto Nordeste, praticamente se exaurira~!~ aquelas outras
fontes jâ garantidas como o Projeto sertaQejo, o Prolidro, conquistas anteriores. Como -se observa,- além de
~ão chegarem novos recursos, anularam :?s velhos".
Depois de lamentar o atraso na implantação do Projeto Nordes,_t~ _o Governador de._ Sergipe afirmou confiar
no Ministro_ Mário AndreaZza, para que num projeto de
extraordinário valor social não seja transformado numa
lemb!ança, ou-numa miragem, e que coniiãVa igUalmente na sensibilidade so:cia! do Presidente Jo_ão Baptistã -Fi- gueiredo, tantas vezes à mostra, esperando que sua Excelência, coroando sua administração, concretize este passo redentor p<~ra o Nordeste, -implantando o Pfojeto que
-ansiOsamente o povo esPera".
De fato, o Nordeste, pela voz de todas as suas lideranças políticas, soCiais, einpresúia.is e poJ)ufares mais
expressivas, está inquieto e apreensivo diante da- falta de
informações objetivas sobre as razões determinantes da
inominável e injustificável postergação do mencionado
Projeto. E aCredita q'ue flãO s~e repíta·, o cj"ue já: uni à ~éz
ocm:reu com a SUDEN_E, que foi esvaziada e enfraqUeci·
da como aconteceu com os incentivos fiscais, que em
poucos_ anos, cairam de 100 para tão-somente 23 por
cento, em suas aplicações estimuladoras para o desenvolvimento da região nordestina.
Por todos estes motivos é que considero nec.essário e
importante formular, nesta tarde, este breve registro, e
solicilar a incorporação ao seu texto, na íntegra, do
oportuno e corajoso discurso profefido pelo Governaéio"r
João Alves Filho publicado pelo Jornal de Sergipe em
-sua edição de 29 de setembro de !984. (Muito bem! Pai·
mas.)

DOCUMEN!O A QUE SE-REFERE O-SR:
LVURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.'
Discurso na íntegra
"Esperava nunca ter a necessidade de manifestar, nes-te ·seleto_ plenário de decisões nordestinas, qualquer lamentação que envolvesse, em qualque~ J?lan~, as pessoas
dos dirigentes deste órgão. Tenho aprendido, ao longo
deste rico período_ de cantatas na Sudene, dentro e fora
deste plenário, que aqui estão reunidos, sob a inspiração
maior_ de ~crv!ço ao nordesteLo~ m~is capacitados têcni-_
cos,._os maiS devotados ho~ens públicos compromissa·
dos com o desenvolvimento da região nordestina. Mantenho, pois 1 pela SUDENE a melhor impressão e a
maior confiança, atributos que servem de fortalecimento
a uma crença maior na funcionalidade desta agência nordestina, desdobrada em a-çôes objetivas e coricretas em
favor do deslanche econômico redentor, antídoto da miséria e da fome que consomem nossa brava e trabalhadora gcn_te irmã.
"Recolhijustamente do superintendente Walfrido Salinito esta& impressões que tenho e guardo da SUDENE,
pois acompà'nho sua efide_nte administraçãQ, adinirado
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pela competência, capacidade criadora, sensibilidad-e
política e um imenso conhecimento das penúrías, das carências e dos anseios regionais que tem unido, neste plenário, os governadores nordestinos e o de Minas Gerai_s-:
Associo, portanto, a impressão que faço e tenho da SUDENE com o desempenho criativo, lúcido e experiente
do superintendente Walfrido Salmito qu_e dando" tudO de
si pelo trabalho, pela r~pons~bilidade, pelo b_om Cl!rn·
prim-ento das -finalidades da SUDENE, comprometeu a
própria saúde, tendo que deixar o cargo.
"Lamento, do m~is profundo sentimento, a saída do
superÍntendentewaffrido Salmito, da SUDENE. Ó nordeste_ perde um grande aliado, os governadores sentirão
a falta do amigo, compreensivo e _diligente, pronto a forn~cer-as_inform.açQes,_a justificar providências. -E ao- manifestar__~ste _lament_o _que trago em nome do povo de Ser.
gipe, testemunho a perda, enaltecendo virtudes qualid~di!s_que çiknensionam a passagem, por período relativamente demorado, do doutor WaJfri.do__$almilo da. Superintendência da SUDENE. Cumprimentando-o__ c_omadmimção e respeito, felicitando-o pelo trabalhC) e pelos
êx.íi.OS dele decorrentes, estimo melhoras no seu estado
de saúde e felici"dade pessoal na sua vida de cidadão nordestino.
._.Cabe, contudo, em meio ao lamento da perda lou_var
a_ escolQa donO\' O_ s_uperintenden te da SU D EN E, doutor
Mar los Jacob, que sendo da mesma e competente escola,
do mesmo nível de capa citação, por certo tomará as mesmas bandeiiãs---;-co-riduzindo esta agência de desenvolvimento ao cumprimento do seus meritórios fins, satisfazendo a.expectativa de: lideranças que, em_nome da_po~
vo; repetem aqui, pennanentemente, seus compromissos.
Saúdo ao doutor Marias Jacob antevendo a continuidade-dO trabalho, e d!!Sejando·lhe uma feliz gestão.
. ''Não posso, senhor ministro, no entanto deixar de tocar num tema que moveu, por diversas vezes, este plenário de governadOres. Refiro-me ao Projeto Nordeste,
aquele aleilto que veio animar os nordestinos na esperança de riqueZa e da paz sociaL Refiro-me ao Projeto
Nordeste para o qual nossos Estados aprontaram documentos, realizaram estudos, se instrumentalizaram para
mais cedo viabilizar sua efeitivação entre nós. Refiro-me
_ ao Projeto Nordeste que recebeu da SUDENE toda a urgência requerida, como da a urgência requerida, c_omo
apoio indispensâvel à sua implantação_._ Refiro-me ao
Projeto Nordeste que contou com a valiosa e decidida
aprovação de Vossa Excelência, Ministro Mário An·
dreazza,_ o G_ue fazia igualmente clara e insofis-mávef à
disposição do Presidente João Figueiredo em adotar,
com a urgênci<l requerida pela realidade, os procedimentos e os mecanismos agiliza:dores dos entedimentos internadonais. COm os organismos finance-fros- illteressados~
•"Lamentavelmente, depois que_ os gO\'ernadores
aprontaram em seus Estados as condições exigidas, de_pois que levaram ao povo a boa nova da prosperídade,
depois que Jo"fam desatívadas as frentes de emergências e
suspensos os recursos emergenciais contra a for.1e e ainda mais quando os programas da rotina governamental
que une os Governos Federal e Estaduais são praticamente desativãdos, transferindo para o Projeto Nordeste
o poder de compensar todos os esforços e toda.s as per'das. Ainda não foi em agosto como era prcví::.to, por
força de acordo firmado entre o Governo Fcder;.;.l, representado pela comissão interministerial dv Projeto --Nordeste e a diretoria do Banco Nacional du Desenvolviritentó Econômico e Social e a missão do Banco Mundial. E nem em setembro como passou a .ser de nossa esperança, que os recursos do Projeto~Nord~te chegaram.
"Recuso-me a admitir que tratava-se de t'_ma miragem
com a qual nos empolgamos todos, levando .:.os nossos
Estados a esperança, e até a certeza de melhores dias. Seria injusto que governadores eleitos pelo povo_ delegados
da vontade popular e detentores das aJtas I~j.lonsabili
dades de promoverem o progresso, fossem pn.. 1)agandis·
tas de miragens. E é em nome de tudo o que lt<Lgo ã esteplenário neste momento que lanço um <~peL u0 eminente

e

Quarta-feira 10 3629-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Outubro de 1984

vez

MinistrO Mário Andreazza, para que-mais uma
bata
à porta dos burocratas pedindo~lhes urgência nas so~
luções dos problemas que estão pendentes, como este
Projeto Nordeste que é uma ampla solução para a misêria, a foffie, filhas do atraso económica·e-ifmãs da indignidade social.

..Confio __gue mais Uma vez o noideste contúá-COrii-o
Ministro Mário Andreazza, para que um projeto de
grande valia social não seja transformado numa
lembrança ou numa miragem. E confio igualmente na
sensibilidade social do Presidente João Figueiredo, tantas vezes à mostra, esperando que sua excelência, coroando sua administração, concretize este paSso redentor para o nordeste, implantandQo projeto que ansiosamente o povo espera.
''Já esgotamos nossas reservas, já nãO sabemos por
onde andam os recursos necessáiios ao sustento de programas nordestinos, já não temos informações sobre o
andamento das providências que há pouco tempo; eram
marcadas pela convicção das suas chegadas. Por tudo isto, clamo para que as autoridades federais não deixem
morrer o-s-onho nordestino de ter resolvida a sua aflição
e compensado o seu sofrimento.
-..0 Nordeste está sendo imensamente prejudicado,
pois j'ior Cónta da suposta liberação dos recursos do Projeto l'fordeste praticamente se exaurir~m aquelas outras
fontes, já garantidas, C-omo Projeto Sertanejo, o Prohidro, conquistas anteriores. ·como se observa, além de
não chegarem novos recursos anularam os velhos. Os governadores involuntariamente, foram envolvidos em
mais este dano profundo que é causado à nossa gente e à
nossa região.
,. "Recuso-me, ainda que contra as evidências; â aceitar
que de novo o Nordeste será penalizado com uma miragem, como na visão pessimista,- eiil.bora vivida, do deputado federal Evandro Ayres de Moura, revelada na última reunião da SUDENE, em So_bral, no Ceará. Sei que
o Presidente João Figueiredo não deixará de dar alavancagem neste que é o maior projeto" Social do Seu Governo, o Projeto Nordeste:
... Informes disponíveiS;:O<if:lltaüto, inqüiCtam a região
e aos seus líderes, como o de que já estavam definidos,
através de aprovação de exposição de motivos pelo Senhor Presidente da República, 150 bilhões do Finsocial,
mais os recursos de igual monta do Polonordeste, que
atê agora não chegaram. Quando, e se chegarem, já estarão carcomidos pela inflação. Ora, se o GovernO não
cumpre a sua parte, não assegura a contrapartida, certamente não o fará o Banco Mundial. _Este risco configurase na mais apavorante perspectiva para o Nordeste, pois
será piót- que a:--sec-a com seu quadro penoso de_ sofrimento.
"Preocupa-me maiS a incerteza do que a realidade,
mais o indefinido do que a realidade, mais o indefinido
do que o que nos falta. E ê por isto que torno públicas as
minhas fundadas preocupações, movido pela certeza que
sempre tive da viabilidade económica desta região, se
para tanto forem definidos, polfticit e administratiVamente os. programas de ação,_O Projeto Nordeste~ uma
singular oportunidade que não pode ser perdida, sob
pena de darmos ao povo uma prova de insensibilidade e
de incapacidade que, definitivamente, não pode sequer
ser cogitada:, tal a responsabilidade assumida perante o
Banco Mundial que injetará os recursos, e perante o
povo que verá a foiça dos investimentos transformar a
terra e reflorescer a vida.
"Espero uma palavra que justifique o atraso füCimplantação do Projeto Nordeste_. Estarei cobrando em
nome do povo de Sergipe, do mesmo modo como os demais povos nordestinos terão a voz dos seus governadores, confíando em que a SUDENE não será, de novo, enfraquecida, como aconteceu com. os incentivos fiscaiS
que, em poucos anos, caíram de 100 para tão-sDmente-23
por cento, em suas aplicações estimuladoras para o desenvolvime~to da região."

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CA_RNEIRO (PTB -_RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso~ Sem revisão do
orador.)~ Sr._ Presidente, Srs. Senadores:
Uma curiosa coincidência faz com_ que se realize em
São Paulo, do dia 9 a II do corrente, o Segundo Encontro NaCiõrla! dos_ idosos, coinCid-ênCia porque-o diã 12 é
exatamente o Dia da Criança. Entre uma e outra idade,
estamos quase todos nós; se vai longe a idade da criança,
muitos já estão na idade da velhice e quase todos, felizmente, na madureza.
• Quero, Sr. Presidente, lembrar que amanhã será divulgada a. "Carta Nacional dos Direitos dos Idosos", que
será lida pelo eminente Jurista Sobral Pinto, no encerramento des~e encontro, promovido! na Capital paulista,
pelo Serviço Social do Comércio. Cfs 2.500 idosos, reunidos naquele simpósio, denunciam as dificuldades impostas pela atual política ecõilômica, que não lhes permite
manter o nível de vida anterior à aposentadoria.
O Sr. Jutahy Magalhies- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO ..:::.__Com muita honra,
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Tive a oPortunidade na
Comissão de Legislação Social, hoje, de r~latar um pro-jeto de V. Ex~; no qual defende o locatário dC mais de 80
anos, e também de falar do trabalho que V. Ex• vem realizando em favor dos idosos, achitndo que se os idosos
faiem parte de uma nação essencialmente jovem, como o
Brasil, aqueles que conseguiram chegar aos 80 anos merecem uma atenção do País, que, infelizmente, até hoje
não lhes foi dada._ Esses idosos são poucos, mas esses
poucos têm que ter a atençãO que V. Ex• vem procurando dar, através de projetas~ através de pronunciamentos,
atfavés,_Qe conferências, para ver se nós criamos essa
mentalidade_ de atendimento aOs TQosos brasileir9s_,_ Por
isso, eu quero parabenizar V. Ex• por mais uma vez em
tratar dessa matéria.

O SR. NELSON CARNEIRO -Agradeço a V. Ex•,
mas será de justiça recordar que foi iniciativa de V. Ex• a
-emenda constitucional que incluía os idosOS entre aqueles que mereciam o amparo ofiCial Infelizrribrite não
houve quorum para ser aprovada. Todos nós nos julgamos tão moços que nos esquecemos que um dia chegaremos a ser velhos, se Deus der a todos a graça de envelhecer, a ventura de envelhecer.
Sr. Pres~dt.:nte, esse é um momento excepcional na vida
dOs- Qu-e encaneceram, dos que transpuseram a barreira
dos 65 anos, e que buscam melhores recuros para sobreviver, dado o minguado do que recebem dos cofres previdenciários e dos cofres públiCos, depois de longos anos
de trabalho. Também, curiosamente, entre a infância e a
ve)Júce era necessârlo um traço de união, aínda que fosse
um triste traço de união. Era pr'eciso que houvesse uma
barca que levasse o_ choro da criança às lamentaç_ões e às
poucas esperanças da velhice. E essa barca, Sr. Presidente, é uma barca vazia, uma barca sem o alarido costumeiro, sem a multidão de todos os dias, ê a barca de Niterói;
hoje ela está parada. Os funcionários daquela. companhia, agora convertida em entidade estatal, estão em greve, e centenas de milhares de pessoas que vivem em Niterói, em São Gonçalo e em várias Cidades numinenses, enc6iltram-dificuldades para chegar ·ao- tra15ãlfi0.
1!. curioso, Sr. Presidente, que ao recordar a infância,
ao lembrar a velhice, se possa buscar a barca do tempo,
aquela que faça lembrar que a barca é veícUlo que conduz os que começam a vida àqueles que se preparam
-para deixá-Ia. Entre a infância e a velhice há sempre uma
barca, e que ela seja, no futuro, para todos nó_s uma barca de esperança.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) --Sobre a mesa,
projetas que vão ser lidos pelo Sr. 19-secrf:tãrio.
São lidos os

s~guintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 201, DE 1984
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, com vistas a atribuir aos sindicatos de empregados a prerrogativa de fornecer atestado de desemprego a seus filiados ou a outros trabalhadores da
- categoria representada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O parágrafo únic-o do art. 513, da ConsoHdação das Leis do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. "Parágrafo único. Os Sindicatos de emprega~
dos terão, outrossim, as prerrogativas de fundar e
manter agências de colocação, bem como de fornecer atestado de desemprego a seus filiados e demais
trabalhadores da categºria que se encontrem em tal
situação, valendo o documento para todos os fins de
direito.'~_

Art. 29 Esta- Lei entrará em vigor na ~ata de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contráiio.

Justificaçio

o- desemprego é um acontecimento que costuma trazer
os maiores embaraços e tristezas para um trabalhador e,
se em certa época era incomum acontecer aos bons empregados, hoje em dia jã pode ser considerado freqUente,
até mesmo aos melhores, eis que a manutenção dos empregados passou a depender de um outro fator estranho
à capacidade de criação e desempenho das empresas,
qual s_eja a crise econõmica, a recessão.
--=-Aos embaraços e tristezas atrás referidos, acrescente·
-se, o que está acontecendo com preocupante regularida~
de, a permanente sujeição_do trabalhador desempregado
a detenções pela polícia, sob acusações de vadiagem.
De outra parte, o trabalhador que estiver efetivamente
desempregado e puder comprová·lo jã pode contar hoje
em dia com algumas benesses concedidas pelas autoridades, dentre elas, por exemplo, a de não precisar pagar
suas tarifas de utilização de certos serviços públicos.
Assim, parece-nos inteiramente- procedente que os
próprios sindica.tos- e mais ninguém___::-ganhem a prerrogativa de fornecer atestados de desempregos a seus filiados, ou a trabalhadores da categoria representada,
para vã.Ier em todas as finalidades de direito.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 1984.- Nelson Car-

neiro.
LEG!SLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE !943
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 513. São prerrogativa dos sindicatos:
a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciáriã:S, os interesses 8;erais da respectiva cate~
goria ou profissão liberai ou os interesses individuais dos
ilsS:õciãdOs relativos à atiVidade ou profissão exerclda:
b) celebrar convenções- ccletivas de trabalho;
- Redação com fundamentos no disposto- no
decreto-lei n"' 229, de 28-2-1967, que deu nova redação
ao Titulo VI (Das convenções coletivas dC: trabalhos).
c) eleger ou designar os representantes da respectiva
categoria ou --profissão liberal:
d) colaborar com o Estado, como órgão téctiicos-, e
consultivos, no estudo e solução dós problemas que se
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relacionam com a respectiva categoria o_u prOITsSão liberal:
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômic:is ou prOfiSsionais ou das
profissões liberais representadas.
Parágafo único. Os_.síndicatos de empregados- terão,
outrossim, a pregogativa de fundar e manter agências- de
colocação.

(Ás Coihissõe.ç de Constituição e Justiça-e-deLegislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 202, DE 1984

Dispõe sobre a regulamentação a profissão de treinador de futebol e dá outras providências.

o- CongressO Nacioi18.1

dcú::rc!ta: Art. I'I A profissão de treinador de futebol ê reconhec:ida e regulada por esta lei, sem prejuíZo, das dispo~
sições não ccilidentes emitidas na Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto~Lei n' 5.452, de 19
de maio de 1943 e legislaÇâo-Complementar.
Art. 29 ttreiflãdor de futebol todo profissional que
treiria ·atletas profiSSioriâís OU amadOres rias técniCas es~
pecíficas do futebol, transmitindo~lhes os princípios e as
regras desse esporte, criando estratégias ou induzindo
aquelas já existentes, Visando desenvolver e melhorar co~
nhecimentos e habilidades e garantir~ lhes bom desempe~
nho em competições futeboHsticas.
Art. 39 São prerrogativas da profissão de trein-ador
de futebol:
a) analisar a atuação dos attetas em treinos seletivos,
detectando falhas individuais ou coletivas, carências e
aptidões;
b) planejar etapã.S de treinamento, com bã.Se em observações e competições programadas, visandõ p-ÕsslbHlitar seu desenvolvimento, de forma coesa e ordenada;
c) submeter os atletas a treinamentos, ensinando-lhes
as técnicas e táticas a serem -empregadas, beffi-cOmo supervisionando sua execução, para assegurar o bom -desempenho nas competições esportivas;
d) analisar a atuação do adversário, observando o
comportamento de sua equipe em campo, estudando
seus métQdos e sistema de jogo, para definir as tátlaLS-aã
equipe sob sua responsabilidade;
e) acompanhar o desenvolvimento do jogo, atentando
para a atuaçào dos jogadores durante a competição, a
fim de identifica!Talhas individuais ou coletivas e orientar os comandados para desempenho mais eficiente;
f) fixar os horários de treinamento e de concentrações
dos· atletas;
g) escalar as equipes e seus respectivos reservaS;
h) participar de equipes multiprofissionãi.S Ou comissões técnicas esportivãs~ emiiíndo pareceres e debatendo
assuntos pertinentes ao esporte, para contribuir-para o
aprimoramento dil.s polítfcaS esportivas e, c:rn consequência, para a melhOria do estado físico, mental e técni~ -co dos atletas;
i) preparar relatõríos sobre os treinamentos e compe~
tições esportivas.
Art. 4Y Toda entidade esportiva que mantenha ativi~
dade futebolistica, ê obrigada a manter sob contrato,
treinador devidamente registrado.
Art. 59 Q _contrato de trabalho de treinador de futebol, independente das anotações devidas em sua Carteira
de Trabalho e Previdência Social, deverá ser celebrado
por escrito, contendo, essencialmente:
a) qualificaÇão das partes;
b) prazo de vigência, nunca inferior a 3 (três) meses;
c) salário mensal, prêmios, gratificaÇões, bonificações, valor das luvas, duração, lugar e forma ck pagamento;
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d) lugar da prestação dos serviços e multa pela inadimplência de cláusula ou rescisão antecipada.
Art. 6? O contrato do treinador de futebol será fi"rmado em 5 {cinco) vias, de igual teor e forma, cabendo 2
(duas) a cada uma das partes e-as demais, no praz-o improrrogável de 5 (cinco) -dias, deverão ser depositadas no
Cons~Iho Regional de Desport?s, na Delegacia Regional
dO Trabalho e na entidade sindical representativa da categoria, respectivamente.
A~t. 7Y O recibo de quitação da rescisão de contraÍo~
de trabalho, firmado por treinador de futebol com mais
·de 1 (um) ano de serviço, só será válido medíante a ho~
mologação do sindicato da categoria, ou na ausência
deste, dO ófgão próprio ao Ministério do Trabalho.
Art. 8? Sempre que o programa desportivo a ser
cumprido prever concentração da equipe, à treinador de
futebol estará obrigado a acompanhá-la, observado o
período máxirrio de 3 (três) dias por semana.
Art. 99 t vedado ao treinador de futebol recusar-se
a acompanhar sua equipe em quaisquer competições,
seja no· Pals, seja no estrangeiro.
Art. 10. O treinador de futebol não sofrerá qualquer
prejufzo salarial, caso o clube contratante não logre elas~
sificação, sofra punição, interrompa ou suspenda as ati~
vidades esportivas na vigência do_ contrato.
Art. li. Ao treinador de futebol serão concedidas
férias anuais de 30 (trinta) dia-s úteis, que·se·rão g-oza-das
por oca:sião_do recesso obrigatório das atividades _espOr~
tivas de fuT"eliol.
Art. 12. Poderá exercer a profissão de treinador de
futebol toda pessoa ·que:
a) for plenamente capaz; --b) possuir licenciatura de_escola superior de educação
fisica e, se fonnado no estrangeiro, tiver o diploma vaH~
dado pela autoridade competente nacional;
c) estiver no exercício da profissão, há pelo menos 3
(trêS) anos;- contados da data de publicação desta lei.
Parágrafo único. A prova do exercício da atívidade
de treinador de futebol será expedida pela entidade sindical da categoria, ou na ausência desta, pela autoridade
competente do Ministério do Trabalho; através de atestado de capacitação.
Art. -·13.

A ·entidade sindicéll- representativa da catego~ia ~on~tituiTá um Conselho Técnico de Capacitação,
composto de 5 (cinco) associados, Com inandato anula,
que terá por incumbência o exame-e idoil.eidade da doeu~
mentação apresentada pelo interessado, emitindo parecer contra ou a favor da emissão do atestado de capaci~
tação.
Parâgrafo único. Indeferida a expedição, poderá o
i!lteressado, no prazo de 30 (trinta) dias, recorrer ao Delegado Regional do Trabalho do Estado respectivo.
Art. 14. A inscrição, o registro e i:t _pãrfícipação .de
qualquer entidade esportiva em competiÇão futebolísti~a. de qualquer natureza, dependerá da comprovação de
que esta atividade esteja confiada a treinador de futebol
regularmente contratado.
__
~rt. 15. As infrações às disposições dCSta lei serão
punidas c_om as penas d~:
a) advertência;
b) multa de 10 (dez) a 200 (duzentos) valores de referência regional, segundo a gravidade da infraçãO:_ou reincidência;
c) suspensão da__ prática de ativídade Jutebolfstica,
pelo prazo de 16 (dezesseis) a 180 (cento e oitenta) dias,
·segundo a gravidade da infração.
_Art. 16. As penalidades serão aplicadas pela autorida_de competente do Ministério do Trabalho, que dará
ciênc;ia do .fato, imediatamente, aos órgãos interessados
ou responsáveis, especialmente ao Co_ns.elho Nacional de
Desportos.
Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 18.

Revogam~se

as disposições em contrário.

Justificaçilo

Objetiva-se com a presente proposição discipliná r -de
modo amplo e, a nosso ver, conveniente, os múltiplos aspectos que abrangem a profissão de treinador de futebol.
_Assim é que procura-se _conceituá-la, descendo a minúncias de todo necessárias, bem como busca-se arrolar as
prerrogativa~ inerentes à profissão.
_Por outro lado, procura~se disCiplinar claramente as
obrigações das entidades esportivas para com os treinadores de futebol; arrolam~se os requisitos essenciais inerentes ao- contrato de trabalho, contendo as garantias
principais; relaciona~se quem é capaz de exercer a profissão e, por fim trata~se do problema das infrações acaso
cometidas pelas partes contratantes.
Está claro, pois, que o objetivo central do projeto é estabelecer garantias mínimas ao treinador de futebol, figura indispensável nas lides futebolístiCas, Cuja profissão
é das mais instáveis, pairando sempre ao sabor de moffientâneãs-'-'itóiias, não se admitindo derrotas, sob pena
de ser condenado corno incapaz para o exercício da atividãde;-sendo via-de regra despedido sem maiOres considerações.
Com efe"~to, quem não se lembra de exemplos os mais
ritlhferõsos;em que treinadores de futebol, contratados
sob os mais sólidos argumento_s de capacidade e per·
feição técnica, surgidas eventuais derrotas, se vêm relegados a segundo plano, ao descaso mesmo. Parece-que
na_ profissãO de treinador de futebol somerite há lugar
para vitórias, como se o futebol não fosse uma atividade
esportiva de competição por excelência, onde quase sempre haverá um vencedor.
É, pois, tendo em vista esses fatos do quotidiano fUtebolístico que nos apressamos em oferecer esta proposição ao veredito do Senado Federal. Ttata-se de medida
da mais alta ím_()ortância e necessidade, como formaOe
fixar-se responsabilidades e delimitar~se atribuições, seja
de parte da entidade esportiva contratante, seja de. pa-rte
do _Pr?fissional,_ isto é, do treinador de futebol.

A disciplina e regulamentação da profissão de treinador de futebol é tanto mais necesária e urgente. na medi:
da em que avulta de importância a modalidade esportiva
mats- popUlar de nosso País, em que há clubes ou entidades, praticamente em todas as cidades médias e grandes
de t_odos ·os_Estados, cabendo ao Poder Legislativo cuida r para que os treinadores tenham um mínimo de ga·
rantias legais no exercício de suas atividades e, por outro
lado, tambêm as entidades esportivas possam ter bem
presente suas responsabilidades e prerrogativas, a fim de
que as partes tenham uma- relação mais estável e mais segura para melhor e maior desenvolvimento de esporte
profissional ou amador.
Nosso futebol é considerado o melhor do mundo. EmbOra possa haver uma certa dose de ufanismo na afirmação, a verdade é que somos bons praticantes e, certa~
mente, estamos entre os que praticam o melhor futebol
do universo. Este fato inconteste, deve servir de estímulo
- para que nõs aparelhemos cãda vez melhor, buscando
sempre o aperfeiçoamento do esporte e possibilitando
melhores condições para o exercício da profissão de trei~
nado r de futebol, figura, não raro controvertida e vista
como Cã.paz de obrar milagres, quando se trata simples~
mente de uma atividade como outra qualquer, em que o
esforço, a técnica, a capacidade laborativa e denodo,
ne~ sempre resultam em vitórias, pois, como já ficou ditô, uma Competição, nem sempre o nosso lado é vence~
dor.
~oportuno lembrar que o encaminhamento deste PrQjcto de Lei fot po~s~vel, tambêm, graças às sugestões
apresentadas pela categoria, através do Sindicato dos
Empregados em Clubes Esportivos e ein Federações Es~
portivas no Estado do Rio Grimde do Sul.

Outubro do~ 1984
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Por _tu_do isso, esperamos que os nobres Pares desta
Ca_sa legislativa possam oferecer seus indispensáveis
subsídios, seja para o aperfeiçoamento da proposição,

seja para sua aprovação propriamente dita, __
Sala das S~ssões, 9 de outubro de 1984. -Carlos
ChiareIIi.
(Às Comissões de Constituição e JustiÇa e deLegislação Soctal.)

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Os projeto lidos s_erào publicados e remetidos às c-omissões corripetentes
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevi-r Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares- João Castelo- José SarneyCarlos Alberto - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra
- João CaJmon - Severo Gomes -_Henrique Santillo
-

Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Em sessão anterior foram lidos os Requerimentos n~s 233-a 235, de
1984, de LlUtoria dos Srs. Senadores Albano Franco, Itamar Franco e Aderbal Jurema, respectivamente, sOlicitando autorização do Senado para aceitarem mis_são d_o_
Executiv_o.
Os requerimentos, instrUídos com parecer favorável
da Comissão-de Relaç_ões Exteriores, não foram votados,
naquela oportunidade, por falta -de quorum.
Pas.sa-se, portanto, à votação dos requerimentos.
Em votãçâO o Requerimento n~ 233, de 1984, de auto-

ria do Sr.-Senador Alb<%no Franco.
Os Srs._S_enadorcs que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n'i' 234, de 1984, de autoria do Sr_. Scit-ador Itamãi' Franco,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pàmanecer
como se_ acham. (Pausa.)
Aprovado. _
Em votaçãO o Requerimento n'i' 235, de 1984, de autoria do_ Sr. Senador Aderbal Jurema._
Os Sr_s. Senado_res que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovados os requerimentos, ficam Concedídas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ahnir PintO)- A PreSidência
convoca os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 ffiínUtO-S, ·destinada à apre-cia-ção- das seguintes matêrüiS: -- Projetas de Lei da Câmara n'i's 116/83 e 84/84; e
- Projeto de Decreto Legislativo n'i' 41/81L
O SR. PRESIDENTE (Almir Piitto) - Está finda a
Hora do ExpedienteL
Presentes na Casa 43 Srs. Senadores. Há número para
deliberação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mes.a, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretárto.
--

]1'-

1:. Iido o seguinte
REQUERIMENTO N' 241, DE 1984
Nos termos do art._I98,. "d", do_Regime_nto Interno,
requeiro inverslio- da Ordem do Dia, a fim de_que a matéria constante do item n'i' 7 seja-submetida ao Plenário
em 1~> lugar._
Sala das Com-issões 9 de QUtubro de_J984.- Itamar
Franco.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação o
requerimento (rue acaba de ser lido.
Os Srs. Senadore:s_que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.) _
Rejeitado.
O Sr. Itamar Franco- Sr~Presidente,lamentando a
rejeição do requerimento pelo Senador José Lins, peço a
V._ Ex~ verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)--Serâ feita averificação solicitada pelo nobre Senador Itamar Franco.
Antes de proceder à verificação requerida, a Presidência irá suspender a sessão por alguns miit-utos, a fuil. de
ag!J-ardar a· chegiida
Plenário dos Sfi~SenadOres.
Está sUspensa a sessão.

-ao

(Suspensa às -15 horas e 46 minutos, a sessao é reaberta às /5 horas e 52 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a verificaçãO solicitada.
O requerimento está prejudicado.
Em conseqUência, as matêrias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, oonstitufda_s do_s_ Projetas de Lei da
Cámacu n's 10/81, 44/81, 53(77. 65(79, 14(84, 79(79;
Projetos de Lei do Senado n'i's 13/80 e 41/82, ficam conl.
a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRES10ENTE (Almir Pinto)- Volta~se à lista
de oradores, __ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco
para uma breve comunicação.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
-uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr,
Presídente, Srs. Senadores:
-vim à Tribuna para registrar o I Encontro de Cultura
Negra, a ser realizado na Cidade de Uberaba de 12 a_14
de outubro.
I ENCO!'ITI!O DE CULTURA ~NEGRA
RABA

áe

Os objetivos_ são os

--

~~guíitie"~~
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mas de se organizar, capazes de tornar mais eficaz a
luta ç()n~ra os condicionamentos_ que a sociedade
impõe u todos.
Era esse, Sr. Presidel'lti::, o objetívo da nossa fala; registrar o I Encontro da Cultura Negra; em Uberaba, Certos
de que será um sucesso. (Muito bem!)

O SR; PRESIDENTE (A 1m ir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
·
O SR. MAURO BORGES (PMDB -GO.Pronuncia
o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A minha íntençào, ao ocupar esta tribuna, é analisar a
nossa eS"trutura fundiária, ocasião em que procurarei
Sensibílíza-r esta ea·sa e a Nação brasileira para a necessidade urgente de_ uma decisão política que vise a desconcentração da propriedade rural como um dos meios mais
eficazes para fazer com que a nossa a-gricultura se torne
verdadeiramente grande e produtiva. A desconcentração
fundiária é também remédio eficaz contra a violência
que se alastra no campo.
Discutiremos, nesta oportunidade, o nosso sistema de
créditO agrícola,
De início, gostaríamos de chamar a atenção dos Srs.
Senadores para uma constatação_ que julgainos da maior
importância; as decisões pertinentes à política agrícola
são tomadas por autoridades não diretamente ligadas a
- essesetor de_ nossa economia, sob pr~são de fatores conjunturais e, por isso mesmo, nem sempre congruentes
com as aspirações dos agricultor~. Haja vista a Carta de
Intenções endereçada ao FMI, na qual os Srs. Ministros
da área económica se comprometem a eliminar gradualmente o subsídio de crédito agrícola, numa época em que
o seta r agrário vem experimentando um processo contínuo de descapitalização e, em outras partes do mundo,
observamos um significativo incretriei'Ito do amparo e do
- subsídio à agricultura, qUer de forma direta ou indireta;
os--países desenvolvidos manipulando, sistematicamente,
os preços internaciomiis dos produtos agrícolas- sepultando d~ vez o livre comércio nesse setor. -

-~ JJBE--

Período: de 12 u 14-10-84
A Fundação Cultural de Uberaba, as Secretarias
MuniciPais de Educação e Cultura, Turismo e Esportes, Secretaria
C~It~r3_ dOEStado e Elite clll~-
be, no entendimento de que a cultura é um dos principais objetivos para libertação dos povos e mais um
caminho para a obtenção da Paz e da Jus_tiça Social,
Promovem o I Encotro- de Cultura Negra - Ubeti-

-ba.
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Sr. Presidente:

O objetivo deste encontro é o intercâmbio cultural das entidades presentes, bem como a troca de experiêncis e iriforiTiS.ções rías ~ diverSàS áreas: social,
política, econômica e_ educacional.
Objetiva, também, reunir as diversas. comunidades das regiões Sudeste e Centro-Oeste, Estados de
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, GoiáS-e
Distrito Federal, para uma análise de desempenho,
troca de experiências, e determinação de estratégiasa serem adotadas pelos grupos presentes ao evento,
com o propósito de- valorizaç_ão e preservação da
cultura negra.
Objetiva, ainda, estabelecer relações eletivas entre os participantes, colocando como base das discussões, o tem:i articulação.
Os promotores do I Encontro de O.dtura Negra
- Uberaba, esp!!ram desta forma que,_a partir deste
encontro, a Cultura Negra garanta de forma efetiva
__ a sua preservação, e possa defender-se melhor contra sua descaracterização e, os negros que confrontam diretamente o racismo, venham a encontrar for-

Breve histórico do crédito agrícola
A história de nosso crêdito agrícola pode ser dividida
em três períodos. O primeiro, cujo início se confunde
com o Descobrimento do Brasil, se estende atê o ano de
-193 7, data da instituCionalização da Carteira de Crédito
Agrtcola e Industrial do Banco do Brasil- instalada em
1939.
Nesse período o_ setor agrícola se desenvolveu aos
trancas e barrancos, sem nenhuma política definida, a
não ser quando veio D. João VI para o Brasíl. Antes
mesmo, no período_ dos holandeses, sem dúvida, houve
alguma atividade de proteçào à lavoura de açúcar e no
tempo de- D. João VI, sobretudo ao cafe.
O segundo período ê delimitado pela criação- da
C REAl e a promulgação da Lei n'i' 4.829, de 1965, que
in-siitutu o Sisteina Nacional de Crédito Rural.
i rês condições especiais foram proporCionadas a partir da existência de um setor específico para o crédito rural: a garantia de recursos para financiar i atividade; o
estal::ie-lecimento de- normas adequadas e -compatlveis
para o setor e taxas de juros reduzidas. Era o corn_eço.
Desde sua criação, a CREAI sofreU algumas alteraÇÕ_es_ normativas, como fixação de limites máximos
para os emprêstimos, a introdução da hipoteca e a am~
pliação de prazos para empréstímos.
Entretanto, a maioÍ" mõdificação foi introduzida em
52, -quarido dã criação de linhas de financiamento para a
conservação, transporte e armazenamento da produção,
com a finalidade de resguardar o produtor da açào do in~
tennediário, por ocasião da safra.
Nessa época foram instituídas, ainda, linhas de crédito
para construção de escolas rurais, ínvestimento e cooperativas. Desta mesma fase, também é o estabelecimento
de critérios _espectais para os pequenos produtores
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Por outro lado, desde a sua criação, a CREAI, teve dificuldadeS na formaçã_õ dé ricursos suficientes para atender aos nfveis requeridos, tendo que lançar mão de disponibilidade de recursos do próprio Banco do Brasil
para complementar as fontes específicas.
Por conse:qüência, em 1953, foi agregada nova fonte
de recursos provenientes das diferenças cambiais, vedfi..:
cadas nas operações de exportação e importação controladas pela CACEX, como alternativa, e que foram forçadas quando da promulgação da Lei de RefOrma das Taxas Alfandegárias, em 1957.
_ Embora essas fontes fossem in_suflcíentes para atender
à demanda total de recursos para o financiamento, supria as diferenças ãiravCs da Carteira de Redescontas.
Ressalte-se que os recursos provenientes dos regimes
de_ ágios e bonifícaçaes, contrOlados pela CACEX e repassados a CREAI, respondiam, à época, por mais de
70% do total das aplicaçõe:s nirãis.
-

DIÃRid DOCONDRESSbNACibNÀL(SeÇào Íl)
da oTeirta de cfédito e sucessivos aumentos das taxas de
juros, conforme demonstrado na Tabela 1, que constará
no ineu pronunciamento. Podemos mesmo afirmar que
essas mudanças se caracterizaram mais pela retração da
oferta de crédito, determinada em função da política
econômica do Governo, do que dos interesses da agropeéUárla. Ao ·me·smO tempo,- a polítiCa dê PreÇos míriirrios,
execUtada pela Comissão de Financiamento da Pro-

dução, é reforçada para que se constitua no instrumento

- Ttüiis sigrtifiCativo da política agrícola.
·
A lei que institucionalizou o Sisteina_ Nacional de Cii>
dito Rural estabeleceu alguns objetivos prioritários. ProcUroU, tambêtn, discíplinár- i participação dos Oancos
comerçiais._Assirii é que; de acordo com- ã Resolução n9
904, do Conselho Monetário Nacional, os definidos
como bancos pequenos- cujaS õperações totaís não ultrapassavam de 130 m~l MV~, os_ bancos médios e os
grandes bancos ficaram obrigados a aplicar 10, 40 e 55%,
respectivamente, de seus depósitos à visti em crédito
h interessante m-enciOilar aqui,- S-r. Presidente, que ao
agrícola, de acordo com as taxas estipuladas pela
final dos anos 50 a eCõDomia brasileira já convivia com
C REAl.
taxas de inflação elevadas que, entretanto, não prejudiO Sistema Nacional de Crédito Rural tem sido criticado po~ operar com taxas de juros inferiores às taxas de
caram o setor rural, porque o governo de JK, na época,
recusou-se a adotar políticas restritivas recomendadas
mercado _ o chamado subsídio. Desse modo, segundo
pelo Fundo Monetârio Internacional. Houve, naquele
alguns analistas, estaria pressionandõ, fortemente, a
período, inclusive, a suspensão de operações do País com
base monetária, contribuindo, assim, para a aceleração
da espiral innacionária, Tem sido criticado ainda por
aquela instituição._ __ _
Grandes modificações-na eStiutura-Creditícia ao setof
não conseguir ele:var a produção e os investimentos do
agrícola fizeram sentir--se com a posse do novo governo,
setor agrícola, devido às possibilidades de desvios de recursos do Sistema.
_
em 6l.
Com o desmantelamento do sistema de: ágios e bonifiFinalmente, o crédito rural tém sido acusaâo de Concações, primeira medida do novo governo, o-casionada
tribuir p8.ra--O-aumento da concentração fundiária, por
pelas mudanças na política can1bial, houve sensível refavorecer os grandes proprietários.
duçào aos rec-u-rsos a -partir dos anos seguintes,
De fato, realmente, verifica-se que o crédito é muito
perdendo-se a compatibilidade entre suprimentos e aplimal distribuído, não atende a maioria da:s postulantes e
cações.
o crêdito distribuído é altamente concentrado em um pe0 resultado alcançado pelo novo governo foi desastroque no grupo de beneficiários.
so, tendo-se verificado 100% de -ãiuiú:i1io--nos-cúStos das
Estes_argumentos serviram de justificativa para a mais
_recente reforma imposta pelo _Governo: a re:tirada graimportações de diversos itens, tais como: petró(eo, fertidual do subsfdio- e sua substituição por uma política de
lizantes, máquinas e equip-amentos. O impacto infladonário e o aumento dos preços foram conseqüências imepreços q~e reinunere o produtor de moda satisfatório diatas.
-a chamada economia de mercado para o setor agrícola.
Mas o importante, Sr. Presidente, é que com o impu!Dada a importância da agricultura e as conseqUências
dessa reforma, s_olicito a permissão dos Srs. Senadores
so inflacionário e outras distorções introduzidas no sistema económico, houve um afastamento violento entre as
para tentar demonstrar o desacerto dessas medidas
implíCitas de retirada total e indis_criminada do subsídio,
taxas de jl!ros utilizadas no crédito agrícola e~ taxa de
inflação, provocando a queda real no retorno das opesem nenhuma con_d_i_çã_o, como por exemplo a capacidade
rações de flnanciameilto fuóil-c_oncedidas anteriormente.
econôlnico-financeíra do produtor, as caracterísiicas rePor conseguinte, os recurs-os do crédito agrícola,_ redu_gionais, as peculiaridades de cada cultura, e a destinação
zidos em termos reais, obrigaVa ao aparte de novos redos produto~: consumo interno ou exportação.
Muita gente, realmente, <t_ conti_"âr:ia a questão do
cursos de_outras fontes para dar continuidade aos financiamentos_.
subSÍdib, mas eU pÕs-so dizer que é tão-errado n·~o subsiA partir de 1964, com o início dos governos revolucíodiar a ninguém, a nenhuma região, como subsidiar a tonáríos, instalou-se urila política de tentativa de controle
dos. O caminho certo é ~tamente fazer justiça, olhanda inflação, através da restrição creditfcia, conterição do
do a cada um, e não fazer um tratamento igual para pesdéficit pCJlico e redU:Ção dos salários reais da Classe trasoas desiguais. Em regiõ_es como a~ _do Sul do Paí~: Rio
balhadora - o aspecto mais perverso.
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o-nde existe um
Iniciaram-se, aí, as medidas des_e_stimulantes à agricutecúmeno organizado, onde existe urila infra-estrutura,
evidentemente não pfecisam de áédito como precisam
tura, inclusive, _com a elevação dos juros, de forma~ reduzir a demanda por -recursos ofic"iais, que: obrigatoria- as regiões pioneiras do Brasil Central ou do Noroeste ou
mente eram reforçados todos os anos para recompor a
do Nordeste. Portanto, é a cada um segundo as circunsdo_tação do crédito agrícola.
tâncias especiais.
Com a política inovadora, inicíãda no período da re- -- De principio é necessário termos em mente que essa
reforma faz parte do pacote econômico baixado pelo
voluçã_o,_o Brasil começou a experimentar os desastres
agrícolas já em 66, quando houve uma queda real na
Governo.
produção agropecuária de 14,06%, devido às reduções
O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?
creditícias. Vejam bem, desde 1966!
As conseqUências dessa qu-eda não foram maiores por-O
SR. MAURO BORGES - Pois não.
que se dispunh.tm de reservas -das boas safras anteriores
e, também, porque o poder de compra da população já
vinha sendo con_tinuamente reduzido pela politica de arO Sr. José Uns- Estou de pleno acordo, V. Ex~ colorocho salarial.
coü-rnuito bem o problema do subsídio. Ainda há pouco

O terceiro peifOdo de Crédito agrícola se inicia com a
institucionati.z:ação- dO SiStema Nacional de Crédito Rural. ESse sistema sOfreu várias mudanças e a partir de
1977 podemos observar uma retração bastante rigorosa

V. Ex~ se referia à questão da deficiência, em Certas épodos recursos para o crédito agrícola, exatamente em
decorrência dos subsidias dados à agricultura de um
modo geral, o que fazia com que o retorno daqueles re-

t---as,

cursos para reaplicação fossem cada vez mais reduzidos.
Mas V. Ex' colocou" muito bem. O subsídio deve_ser utilizado de modo a incentivar o sistema produtivo a adquirir condições de viver sem ele. Eu diria mais: o subsidio
deveria Ser dado não somente para o custeio, inclusive
para os investimentos.
O SR. MAURO -BORGES -

Perfeitamente.

O Sr. José Lins - Mas sabe V. Ex• muito bem que
uma região como o Nordeste, não pode ter garantia de
produção e nem de produtividade se não tiver Um sistema, uma infra-estrutura capaz de livrá-la dos problemas
da seca ..1\ssim como, as Regiões do Centro-Oeste que
não poderão jamais atingir o seu estágio de desenvolvimento se o Governo não subsidiar obras de infraestrutura, e até s_e não cuidar de um sistema adequado
para permitir o escoamento, ao custeio, mas para estocageme comercialização. Estradas são também indispensáveis ao escoamento normal da produção. Quero parabenizar V. Ex• pelo discurso que faz, hoje.
O SR. MAURO BORGES - Muito_ obrigado~ O
aparte de V. Ex' ilustra muito o me_u disc_urso.

Em principiO é neceSsário terrrios em mente que essa
reforma faz parte do pacote econômico baixado pelo
Governo, em função do acordo assinado pelo FMI, que
im-pôs, além da retirada do subsfdio e da llberaçào dos
preços dos produtos agrícolas, cortes substanciais dos
gastos públi~os e_ utl":a poHtica salarial que tem levado
nossa classe trabalhadora a extremos sacrifícios.
Co~ceito -de-subsídio, A palavra subsídio induz à idéia
de dar a!guma__ c~isa a alguém . .t: pois um proces~o din~
mico. Para sua perfeita compfeeriSão~ devemos analisar
as condições estáticas pré-mudanças, isto é, quem detinha a posse dessa coisa. Devemos também estudar as
condições estáticas pós-mudança, isto é, quem passa a
~eter a P'?S~e dess~ coisa._ _ _
Em se tratando de crédito, naturalmente a coisa a ser
dada é dinheiro. Daí a importância de indentifi"cafmos ã
origem dos recursos dos empréstimos agrícolas. Vamos
ver as suas origens.
AtUa!mente, os recursos financeiros do Sistema NaciOnal de Cféditõ Rural Ot-ígrnam~se de duas fontes básicas. A primeira. é a e~;pecificada pela Resolução n9 904,
do COnselho Monetáâo, que determina a obrigatoriedade dos bancos pequenos, médios e grandes aplicarem
10%, 40% e 55%, respectivamente, de seus depósitos à
vista em ciêdito agrícola.
Os depósitos à vista são captados pelos bancos a um
custo quase:_f!!llo. _Não _pagam juros aos se.us depositantes. O cuSto ê, então, equivalente às despesas operacionais.
Esses bancos ao efetuarem as suas aplicações em crédíM
to agrícola, com qualquer taxa superior às despesas operacionais, está obtendo lucro. Não podemos, pois, dizer
que estamos subsidiando a agricultura,
A Segunda fonte é o Banco do BrasiL Esse banco, ao
fazer ·suas aplicações em créditO agrícola, também
utilíza-se de seus depósitos à vista - custo quase zeroe dos repasses do Banco Central, através da Conta Movimento.
O Banco Central, por sua vez, destina ao crédito agrícola recursos captados a custo quase zero, como por
exemplo: depósitos compulsórios das instituições finaiJceiras; recolhimentos restituíveis e meio circulante.
t: verdade que o Banco Central repassa para a Conta
Movimento recursos do orçamento fiscal, para que o
Banco do Brasil possa cumprir as determinações das autofidades económicas, como p9r exemplo o financiamento de programas especiais; PROÁLC"OOL, PRú
TERRA; etc, emprêstimos à exportação e outras operações.
Esse fato tem servido de argumento para alguns analistas acusurem o crédito agrícola de inflacionário. Gos-
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taríamos de ressaltar as dificuldades de se determinar,
com precisão, o montante dos recursos destinados ao
crédito agrícola, devido a forma como são contabilizados. Podemos_ afirmar, no entanto, que esses recursos
têm diminuído nos últimos anos.
Peço permissão a V. Ex~s para ler um trecho extraído
do Livro_ "Crédito Rural no Brasil - Avaliação das
CrítíCas- e das Propostas de Reforma", escrito_ pelo ilustre Prof. João Sayad.
Não há dúvida de que os empréstimos rurais e Os
subsídios representam com participação bastante eleva-

da nas aplicações das autoridades monetárias. Não há
dúvida, também, de que essa participação se reduziu bastante no passado recente. Foge ao -objetivo desse livr(l
discutir se, por essas razõe-s,- os subsídiõs aO crédito rural
podem ser responsabilizados pela inflação. A esse propósito, entretanto, vale a pena salientar que, há pelo menos
três anos, a oferta de meios de pagamentos_ cresce a taxas
sensivelmente infeiiores--ão níVel geral de preços, de tal
forma que, em 82, tiveriloSem-drcillação Uma quantidade de moeda equivalente à metade da quantidade da
moeda existente- em 1975, quando se cOnsideram os
preços daquele ano e do ano de 1982. Assim, é difícil responsabilizar a oferta de meios de pagamento e, indiretamente, o crédito rural ou os seus subsidias pelo processo
inflacionário.
·
Em síntese, os recUrsos dos_empréstimos ãgtícolas
originam--se- da Dívida Pública, da expansão da Base
Monetária e dos depôsitos á vista. Temos aqui uma llibela que elucida bem e que me díspens·o de ler para não me
alongar muito.
Os beneficiários_ pelos empréstimos agrícolas. A agricultura é um empreendimento de alto risco, não só devido às díficuldades de controle das variáveis--climáticas,
c_omo também a alta competitivídade do mercado, compo_sto por grande número de produtores de mercadorias
padronizadas, com poucas possibil[dades de influir nos
preços dos produtos que vendem.
Não nos causa surpresa a_constatação de que grande
parte da renda agrícola é transferida para o setor industria[, através-da corri pra de maqllinâria, fertiHzantes,_de~
fensivos agrfcolas e outros consumos, cujos pieços são
determinados por "acordo de cavalheiros", com grande
capacidade de pressão s-obre as aut~!!?-ades governamentais.
As deficiêncí.iis de transportes e armazenagens favorecem os atravessadores que deprimem os preços pagos
aos agricultores. Apesar dessas sanguessungas, Sr. Presidente, os empréstimos agrícolas, com taxas i!lferiores à~
quelas cobradas pelo mercado favorecem a quase totalidade do povo brasileiro, consumidores de produtos agricolas, uma vez que a redução de seus custos de produção
permite o estabelecimento de um preço final mais acessível.
Punindo-se a formaÇão -de-cartéis no setcif1riâustr"iãi e
eliminando-se as deficiências de transporte, armazenagem e comercialização dos produtos agrícolas, os empréstimos agrícolas rurais, a tax~s favorecidas são deflacionárias.
As conseqUências do subsidio, isto é, as transferênCias
de recursos de um setor da economia para outro, dependem da origem e da destinação desses recursos: tanto podem ser inflacionárias como deflaciOnâriã.s.
Sr. Presidente, sirvo-me do trabalho do ProfesSOr Cézar Manoel de Medeiroa:...Não se espera, pois, que o governo, ao contrário, proponha restrições ao crédito favorecido, a liberação _de preços e da taxa de juros, o restrito
controle dos gastos públicos e dos salários, sem avaliar
quais serão os benefícios esem enumei'ãr quais são ou serão os objetivos reais das medidas anunciadas."
Parece que, na agricultura, o objetivo implícito das recentes medidas governamentais ê a modernização _setaria! com baSe na empresa de grande escala. pois é claro
que somente um empreendimento revestido de elevada
produtividade seria capaz de arcar com custos financei-
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ros mais altos e assim obter o_ crédito, taxas. de juros não
favorecidas._
Vê-se tambêm que o Governo pretende, ao oferecer
maior rentabilidade nas transações de crédito, atrair o_
setor finance"iTO ·na-Cional e int~rnacional pa;a as atividades consideradas prioritárias no novo ciclo de expansão,
tal como a agricultura.
Todavia, mesnlo que as medidas surtam efeitos desejados, o resultado poderá ser, mais uma v_ez_ altame-nte negativo no que Se_ refere à distribuição da renda, o desemprego, à crescente desnacionalização _e o_ agravamento da
pobreza.
Em resumo, o sucesso das medidas anunciadas, controle .da inflação e Balanço de Pagamentos, poderá imPilcaC- o agravamento doS -pf.oblemas soci~s e o beneficio
.linda maior dos grupos bastante privilegiados, tais como
o sistema financeiro, o grande proprietário e a grande
empresa nacional e internacional.
E tudo isso porque a solução ampla- aquela que visa
maior eqüidade e rediStribuição da renda-e da proprieâade,_e a eliminação d~ pobreza_e promoç_ão do emprego.
- envolveria reforma fiscal QnaÕ-~ira, cujo objetivo
seria alcançar o maior equilíbrio de forças entre os..vários
grupos sociais.
A esta altura do meu pro~unciamento já podemos
--chegar às seguintes con~lusõ_es:

e

I -Os empréstimos agrícolas a taxas favorecidas não
são responsáveis pela inflação;
2 --a eieYação das taxas dos empréstimos rurais beneficiará diretamente o sistema financeirO;--~ 3 -prevalecendo as atuais..condições, faltará recursos
para o financiamento- da agricultura, posto o Volume dos
depósitos à vista tende a decrescer. Nas meSmas condições, dificilmente um banqueiro deixará de fazer suas
aplicações na indústria ou no comê-reio, para fazê-la na
agricultura. E se (altar recursos para o custeio agrícola,
podemos prever uma quect..a Significativa da produção e
da área cultivada, agravando ainda mais o estádo de subnutrição de nossa gente.
Devo. dizer que, segundo noticiário dos jornais e segundo infofmações que tivemos da SEPLA!'J, ãs necessidades brasileiras de custeio agrícola seriam da ordem de
7 trilhões de cruzeiros. Mas o Presidente da Cooperativa
Central de Galãs pediu à Organização de Cooperativas
do Brasil que fizesse uma avaliação s.epara:damente das
previsões da SEPLAN, e chegou à conclusão que era de
25. trilhões de cruzeiros as necessidades do custeio agrícola.
Na verdade, os responsáveis pelo setor econômico es~.
ta'lam dispostos a distribuir apenas entre 3 e4 trilhôes de
cruzeiros. Mas não estão distribulndos praticamente nada, Na verdade, hápratic_~mente um estancamento çom~_
pleto no crédito ruraL
Permito-me aqui, dada a importância e a oportunidade do discurso do- Sr. Tãncredo Neves na semanã passada, em Porto Alegre, ler trechos do seu pronunciamento.
Diz ele:

. ••Desde 1977 a produção de grãos se encontram
em torno de 50 milhões de toneladas, mas em ter-

mos relativos a produção vem caindci desde então.
Não fomos capazes de nos últimos 7 anos acompanhar o crescimento da população.
examinarmos
a ci_fra de produção de alimentos de consumo interno per capita, verificamos Que houve uma -que-da de
quase 12%-11,8% a partír de 1978.
Os dac!às mais recentes confirmal!l que cerca de
50% de toda a produção agropecuária do País procede de propriedades até 50 hectares.
Essas propriedades não chegam a ocupar 10% da
área agricultável do País.
A não ser que esteja amparado por uma cooperativa, o p-equeno produtor n~o tem acesso ~o crédito 1
e está atrasado com relação às modernas técnicas de
produção. Sua safra é sempre menor e de custos
mais elevados.

se

Por outro lado, o Governo não estimula as pes-quisas tecnológicas que visam ã cultura de alimentos. Aí pouco tem sido feito,l:-ocque se faz, faz-se geralmente por instituições prív3âaS. h
Na Verdade, não se pode deixar de reconhecer que a
EMBRAPA teve um trabalho bem razoável n-o País.
Esta é minha opinião pessoal.
O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BORGES- Pois não.

O Sr. José Lins- Tenho a mesma opinião que V. Ex•
Acho que nesses ú,timos seis ou o"itõ-ãnos o pulo que nós
demOs, em termos de pesquisa agronômica; Sobritudo
para culturas alimentícias, foi extraordinário. Acho que
essa justiça devemos fazer à EMBRAPA. Quanto à produção, discordo um tanto, porque nesses anos têm havido taxas de cresCimento positivas na agricultura e a produ_çào t_~tal de grãos já chegou a 54,5 milhões de toneladas, segundo as informações oficiais.
O SR. MAURO BORGES- Obrig3.do a V. Ex'- De
fato, é de_s_e_ reconhecer que ela não tem realmente crescido na proporção ..

O Sr. José Lin_s - Não tem crescido como poâeria
crescer,_ isto é verdade. V. Ex~ tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senadar_ Mauro Borges! está presente neste Plenário, à esquerda da Presidência, a Exm• Sf• viée-Minis-tra da Bulgária. Pediria a V. Ex•, que foi um dos Senadores que
pa~ticipou da delegação que retribuiu a visita dos parlamentares búlgaros ao Brasil, que fizesse um ligeiro cumprimento a S. Ex~
O SR. MAURO BORGES - COm muito- prazer.
Tenho a grande satisfação, neste momento, de ressai~
tar a presença entre. nós da Ministra húlgara que está em
viagem de cortesia, de boaS relações à Amêrica Latina.
Do Brasil ela seguirá para a Argentina e depois para a
Espanha, completando um clrculo de viagens de boa
vontade.
Na época em que estivemos, em companhia de V. Ex.',
Sr. Presidente, visitando a Bulgária, a opinião unânime
de todos foi uma grande surpresa. Sabíamos do crescimento da Bulgária e do seu progresso, mas tudo- ultrapassou realmente a nossa expectativa. TUdo que olhávamos e víamos entre o céu e a terra tinha cor de coisa noYa, de coisa feita em poucos anos, da sua revolução de
independência para cá. Acho que só indQ lá para ver é
qu~ se _pode ayaliar o esforço, a capacidade, a eficiência e
o sucesso do poYo búlgaro na reconstrução do seu país e
na construção de um governo, de um povo que: é atendido em todas as suas necessidades e que manifesta, atrav~ do seu aspecto, da educação, da solidez da sua vida
econômico-financeira, um resultado extraordinário O.o
trabalho do povo búlgaro.
Por isso ê que aproveito esta oportunidade para saudar a Exm• Sr• Ministra e o Sr. Embaixãdor aqui presen~
tes, com a-fiais efusiva manifestação de amizade e o desejo de que contiituemos, o povo brasileiro e o povo búlgaro, -a prosseguir para o futuro, lutando pelos mesmos
anseios de bem-estar e de paz entre os nossos e os povos
de todo o mundo. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir PintO)- A Pres-idência
pede permissão ao eminente orador para suspender a
sessão por cinco minUtos, enquanto Os Srs. Sena-dOres
cúmpfiffientam --a Sr• viCe-Ministra da Bul&ãria.
A seSsão está suspensa por cinco minutos.

(Suspensa ds/6 horas e 26 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 28 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta
a s.essão.
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Contínua conl a -palavra o eminente Senador Mauro
Borges, a quem a Presidência agradece a bxilhanle_s_au~ _
dação feita à Sr vice-Minístra da Bulgária.

O SR. MAURO BORGES --Muito obrigado, Sr.
Presidente. Continuo a leitura do discurs_o .que o Dr.
Tancredo Neves-pronunciou na semana passada em Porto Alegre:
"Os dados mais rece11tes confirmam qu-e cerca de
50% de toda a produção agropecuária do País: procedem de propriedades até 50 hectares. Essas propriedades não chegam a ocupar tO% da área agricul-

tável; a não ser que esteja amparado por uma coo-

ªº

perativa, o pequeno produtor não tem acesso
crêdito e está atrasado com relação às mQde_rnas__técnicas de produção. Sua Safra é sempre merior e de _
custos mais elevados.
Cóm a redução do crêdito agrícola, a eliminaÇão
dos subsídios e o fechamento das portas do Banco
do Brasil, o agricultor foi altamente penalizado, _
Hoje, não tem ele a quem recorrer, a não ser a
instituições ffnanceiras privadas, dentro de um quadro de poucos recursos, enormes burocracfas e JUros-elevadíssimos.''
Não existe realiTtente essa alternativa, ela absolu_tamente não representa nenhuma realidade palpável.
"Em um País como o Brasil, toda a política de
crédito deve ser conduzida dentro de uma premissa;
não podem faltar recursos à agricultura.
Também essencial uma política realística de
preços, que traga ao pequeno, ao grande e ao mêdio
agricultor, de todos os rincões deste País, o estíri1Uio
que falta para que ele amplie os esforços viSãrido a
aumentar a área cultivada,"

e

Nào adianta ter crédito subsidiado se não há lucro; é
preciso que a atividade seja realmente lucrativa.
"Temos portanto de estimular uma política de
progresso do campo; subsidiar a agricurtura é medida imperiosa"- diz o nosso candidato, o candidato da Aliança Liberal.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V.-Ex• um aparte?
O SR. MAURO BORGES -

Com muito prazei'.

O Sr. Passos Pôrto- Estou ouvindo, nobre senador
Mauro Borges, o diSCurso de V. Ex• com muita afenção.
Creío
diScurso oportuno. Há realmente um amplo debate no País, sobre essas medidas que o GoverriO
tem tomado_ ultimamente, viSando, no combate à inflação, diminuir a polítiCa de subsídios de uma maneira
global, e agora, sobre um dos setores mais sensíveis da
nossa economia, que é o setor agrícola. De forma genér~
ca, suu contra a filosofia do subsídio; porque este, de
uma certa forma, fomenta a riQuezá iridiVidual:Seria
melhor incentivar a produção ou incentivar :0 con·s_um-o? lerãs-iôo a política-de salário que gerou o preço gravos-o
para as populações? Estou de acordo com V, Ex• e_ com
todos aqueles que advogam que a agricultura tem que ter
um tratamento especial. E diga-se, a bem da verdade, os
governos do Brasil, ao longo destes vinte anos; deram
condições especiais à agricultura e recursos parâ8. sua
expansão. Há outros fatores fundamentais na política de
desenvolvimento agrícola que não têm tido, talvez, a assistência devida. Mas, de_certa forma, a agriCI:lltur_a no
Brasil tem crescido e tem dado a resposta à crise que estamos vivendo. O subsídio à agricultura, o Governo concede_ através da dispensa de imposto de renda. Sabe V.
Ex~ que a agricultura não é onerada no imposto de renda. Em determinados aspectos, sou a favor de que o
subsídio exista, mas com rccurso"s não innacionãrios. E o
Governo tem feito a pOlítica coin -recursos inflilcio-riáriós.
Diante de uma "crise como essa, dão-se recursos ihflacio-

s-er ·um
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nários à agricultura, aumenta-se o custo das utitidades,e
quem vai pagar ê o assalariado. Vê V_. Ex• _c.omo h_á um
pTObfema complexo em torno de tudo isso. Mas, de uma
certa forma, moderadamente, acho que devemos continuar a _dar subsídio à agricultura, sobretudo_àquela agric"ultura de subsistência, porque tem sido dado, também,
muito subsídio à agricultura para exportação.

o" SR. MAURo BORGES - -Perfeitamente( ISSo ê
muito importante.
O Sr. Passos Pôrto- E eSsa agricultura para exportação, sendo gravosa, vai criar problema de competição
internacional e, no final, pagamos para exportar, Há necessida-de-- de Ümi -reVisão eln torno- desSas-polítiCas; hã
rieCCSild<ide de se fazer um -éontrole-sobre.oS-inCiniivosl
agricultura, POrQue tem sido dado muitO_ln_ceriüvo ã feftilizantes impÇlriadOS, o que·,- também, ê. um Pfobl~ma
que envolve uma mudança de postura no- fomCnto da
agricultura no BrasiL O assUnto merece, realmente, um
debate, que deveria ser feito até- ito próprio Congresso,
n3 Comissão de_ Agricultura do Senado, para vemlõs se
teremOS novâs dirêtdzes e noVaS bases de expansão da
agricultura, porque ela é a atividade histórica-da econo·
mia brasileira e é por ela que faremos a emancipaçãO do
nosso País.
·

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado a V.
Ex~

que, realmente, colocou muito bem a questão.

O Sr. Carlos Lyra -

Permite _v.

Ex~

um aparte?

O SR. MAURO BORGES- COm prazer, concedo o
aparte a V. Ex•
O-Sr. Carlos Lyra- Ouvi atentamente as explicações
do discurso do eminente candidato Tancredo Neves e o
aparte do nobr,e Senador Passos Pôrto, Acho que hã
uma diferença muito grande no que é subsidiado no Pais,
porque o que é errado é subsidiannos o crédito. O mundo inteiro subsidia a agricultura, mas não subsidia no
crédito e sim no produto. Então, af há uma grande diferença, estou de_ pleno acordo com o nobre Senador PasSOs Pôrto, de que é necessário um estudo maior sobre
essa conjuntura, porque há, na realidade, defeitos rriuito
grand-es, como o subsídio que foi dado aos fi:itilizanteS
.....:..: exemplo citado pelo Senador Passos Pôrto --: e que,
no momento, não existe mais, mas-no passado motivou a
ocorrência de frãudes e desvios de recursos. Acho que o
subsídio à agricultura é uma necessidade, porque o mUndo todo a subsidia. Vê V. Ex• que a nação mais rica do
mundo, os Estados Unidos, estão pagando, hoje, 23 ce-ntavos a libra de açúcar, enquanto querem pagar, ao mundo subdesenvolvido, 8 centavos por libra de açúcar~ Então, sou favorável porque o assunto é oportuno.
Congratulo-me com os Senadores Mauro -Borges Pas·
sos Pôrto e acho que é matéria tão importante que_devéria ser trazida para esta Casa.

e

O SR. MAURO BORGES - Muito obrigado pelo
aparte-de V. -Exf
-Com relação aos insumos, na parte de fertilizantes,
realmente, houve uma mudança substancial nos últimos
anos com a descoberta de grandes jazidas de minério de
fósforo nas regiões de Catalão, Araxá, CarmO do Paranaíba, tivemos uma verdadeira reverSão de i!xp_ecfativas,
de um País permanentemente importador de rochas fosf<íticas, sobretudo do Norte da África, passamoS a ter
perspectivas de países exportador de concentrado de fos-fato.

o-sr. Carlos Lyra- Nobre Senador, acredito que nf!
parte de fosfato estamos auto-suficientes, em- nitrogêtlio
também estamos auto-suficientes; agora, no cloreto é
que talvez o Estado do eminente Senador Passos Pôrto
venha a colaborar com uma parcela em torno de 500 mil
-toneladas. Sei disso, perfeitamen-te, porque tenho afividades ligadas a fertilizantes e, no Governo passado os in-

vestimentos foram feito"s - vamos dizer- de modo excessivo. Na realidade, nessa parte de fertilizailtes, tivemos uma queda violenta, nestes dois últimos anos, na
pauta de importação, chegamos a importar SOO milhões
de dólares em fertilizantes e, no ano passado, não passamos de 300 milhõeS de dólares, incluindo o enxôfre, que
e~um grande problema ainda para o País.
- 0- SR. -MAUR-O BORGES- Muit.o obrigado.
- -Ent;etanto.-s~ria inter~ssante esclarecer que em breves
meses, teremos a oportunidade da auto-suficiência no
potássio, através dasjaz_idas de Carmópolis, como vimos
outro dia_ na televisão, por um poço com profundidade
de
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m~~ros.

""o-s-r. Cirfos--Ljrra- Quinhentas mil tone{adas, mas o
Brasil comprou um milhão e duzentas, Agora, com a
parte descoberta do Amazonas acredito que seremos
auto-suficientes. No momento a jazida de Carmópolis
dará ao País, mais ou menoS, em torno de 40% de suas
neCessidades.
O SR. MAllRO BORGES- Essa é uma notícia realmente ffiuitô Tmpõrtante para o País.
Com relação ao nitrogênio, geralmente quase todo o
que usamos vem da indústria petrolífera, através do sulfato de amónia ou da uréia.
O Sr. Carlos Lyra- A amónia é o produto básico, o
sulfato de amónia ê um subproduto.
O SR. MAURO BORGES- Acredito que, em breve,
poderíamos também ficar livres disso e, aliás, já. fiz aqui
até uma sugestão de que seria o caso da utilização de usi~
nas já construídas e sem rotação das turbinas, paralisadas por falta de consumo e, que se pudéssemos utilizá-las
para fazer a eletrólise do ar atmosfhico e 1irar o azoto
ou nitrogénio. Seria uma utilização muito írriportante da
energia elétrica que está se dissipando através da não utilização. É um assunto que merece estudo, porque o Brasil tem uma capacidade muito ampla de produção de
energia elétrica. Resta ver se é realmente económico.
· O =sr. Passos Pôrto - V. Ex• tem razão. Ainda hã,
tambéml 9 problema de importação dos agrotóxicos e,
quanto ãoS fertiliianteS;hãiSeflÇão de ICM. Quer dizer,
os produtores de fertilizantes no Brasi, como ê o caso do
meu Estado, que produz amónia e uréia e que vai produzir potássio, não têm recursos, sob o ponto de vista fiscal~ porqUe há iserição de ICM em adubos. Vê V. Ex•
como o assunto envolve uma série de interesses regionais, etc ... e taL E não seria só o adubo o problema da
agricultura. O problema da agricultura é um problema
brasileiro_ O que é mais certo, subsidiar a produção, ou
subsidiar o consumo? Não seria melhor aumentar o padrão de salário, acabar com o Decreto-lei nl' 2.065 e dar
condições de consumo, permitindo que a agricultura tenliã o justo preço no mercado?
O SR. MAURO BORGES mente melhor.

Isto ê que seria real-

O Sr. Passos Pôrto- Esta é que talvez fosse a melhor
forma _dç se encaminha!" uma eçonomia de Illercado. __
O SR. MAURO BORGES --Sem dúvida alguma,
n1:ls acOntece -que há cei"tós -ratares especiais que fazem
com que nossos produtos sejam mais caros, sobretudo o
transporte daS Zonas de PrOdução para os centros de
consumo ou para a exportação. Todos sabem da clássica
deficiência do nosso sistemas de transportes, no que diz
respeito aos custos. Os nossos custos operacionais de
trãnSpOrte- acieScem demals o preço de nossos produtos e
os tornãm de competitividade mais baixa no exterior.
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O Sr. CarloS Lyra- Entrando na área dos fertilizantes, o ·que é interessante saber ê o seguinte: Os Estaaos
Unidos, que é o maior importador de cloreto do mundo
é também o maior exportador desse material. E como

isso acotüece? Acontece o-·seguinte: na Có-Sta de NoVa
forque, costa leste, o cloreto vindo da Alemanha comunista e da Alemanha Ocidental fica mais baiato porque
vem de navio, e na costa do Pacífico, Como tõdas as mi-

nas americanas ficam naquela região-eles são os maiores
exportadores desse material para o Japão. Isso parece
uma incongruênda, mas trata:~-se de uma nação que tem
uma moeda que é veículo e controla, O nosso caso é um
pouco diferente. Mas, nós temos que ver que muitas ve-zes essa integraÇão teril que ser uina -integraÇãõ ecõifõhlica globa I. Os custos são a coisa mais im-portante, no processo global, para chegarmos, no final, com um custo
menor e consumir mais. Ninguém pode chegar com os
custos ahíssimos e o consumo ficar lá eiri baixo. "'Nós temos o caso específico do cloreto, que eu conheço bem,
numa nação como os Estados Unidos, que é ao mesmo
tempo, o maior importador e exportador. t apenas a
questão de acomodação e de que o mundo estâ tornando
uma aldeia global. Estive- há pouco tempo nos Estados
Unidos e achei muito interessante uma conferênCia queouvi de Henry Kissinger, em que ele dizia Que- O mundo
está se integrando financeiramente, mas, politicamente
não consegue se integrar. Na realidade, o mundo tão pe-queno como é, hoje está se integrando totalmente na parte financeira, mas cada _dia mais se desintegrando na
política.
O SR. MAURO BORGES-- Muito obrigado a V.
Ex•, que esclareceu de maneira muito interessante certos
aspectos que ocorrem na agricultura dos grand~ países.
Eu digo a V. Ex• que a região de Catalão, na minha
terra, produz um milhão de toneladas de concentrados
de rochas fosfáticas, mas são rochas de baixa solubilidade~ Para _que elas sejam utilizada§ nQ _R_Iantio de cereais
têm que se tornar solúveis, se tornarem B2 o~. Isso exige
um tratamento especial, mas no interior, não ti::mos usina de solubilização. Esse uin milhão de toneladas tem
que ir ao litoral para ser solubilizado e voltar novamente, o que é um absurdo. Eu não fiz os cálculos, mas acho
que, provavelmente, um ou dois anos desse transporte
para lá e para cá, jUstificaria a instalilção de uma unidade de solubilização no interior do País. Muito obrigado.
Continuo, Sr. -Presidente: desde 1921, é um dos países
que mais eficazmente subsidiam a sua agricultura- isso
se refere aos Estados Unidos. Combinam vãrkis tipos de
subsídios, que vão do crédito à indenização por área não
plantada. Vejam bem. Além da garantia de preços e
aquisição oficial das colheitas, que ê uma prova de subsidiar o produto, os países do Mercado Comun Europeu
realizam políticas globais e nacionais de sustentação à
agricultura, combinando todos os sistemas de incentivos,
tais como: asSistência técnica, crédito subsidiadO, garfmtia de preços e reserva -de mercado. Assim como nós fize:
mos para a nossa indústria d_e informâiicã, a reSi::rvã. de
mercado, eles também fiZeraffi-lâ para a- s-ui-ãgricultll"ra.
No caso-dos vinhos ninguém muda; se pensar em importar vinho na França ou nã-ltália, a lei de reserva de mercado é _tácita. Há uma reação total no país.
Não somos contra os incentivos à agricultura de- exportação, somos, sim, contra a falta- de incentivos à produção e comercialização_de alimentos de consumo inter-

no.
"Meus amigos- dizia o Dr. Tancrep.o Neves- -yª_
mos assumir o poder, obtendo a maioria- no Colégio
Eleitoral em condições muito graves. O Governo pl-aiicamente suprimiu o crêdito rural para este ano agrícola;
a expectatíva nacional era de que aumefttarfamos, neste
ano, a área de cultivo de alimen-tos em dois milhões de
hectares, com a concessão de créditos agrícolas suficientes. As informações oficiosas são, no entarito, desalentadoras. Tudo indica que os agricultores contarão apenas
com um trilhão de cruzeiros, ou seja, menos de 500 mi-
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lh.ões de dólares, equivalentes aos juros que pagamos a
cada 15 dias aos banqueiros internacionais."
Quer dizer, não existe. então, praticamente um crédito
de custeio.
Há um desafio maior que deveremos enfrentar no ano
que vem. Se comprinnos-rigorosamente os compromissos- qUê éslão hoje assumidos com o FTvll e que se referem à contençãó da expansão monetária, não dispare~
mos de recursos sequer para financiar 20% da comercialização ap·enas da soja, na safra vindoura.
Aliás, fala-se muito nesse repúdio ao subsídio, entre. tanto, do nosso faturamento global das exportações pra_tiça"ruente um terço foi destinado ao subsídio. Na Verdade n~o é um lucro, não é realmente uma produção de riq-Úcza, é um subsídio que volta.
O crédito é insuficiente, mas em compensação os jUros
são amedrontadores. A agricultura não-pode suportar os
juros reais que lhe estão sendo impostos e que chegam a
um absurdo, se fiZermos a ponderação entre a correção
monetária e as taxas aplicadas.
"Devemos, diante disso, prepararmo-rios Para um ano
de escassez de alimentos. Não podemos esperar qu-e os
agricultores, sobretudo, os pequenos agricultores, se vejam estimulados a plantar nessas condições de crédito. O
que podemos fazer? Teremos de remunerar o risco dos
que se dispuserem a plantar hoje, nestas circunstâncias
adversas, com uma compensação futiirã:- Não seremos
insensíveis aos saciífícios-dos que lutaram e trabalharam
nestas posições externamente desfavoráveis e tudo faremos para lhe ressarcir os esforços criadores."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, defendemos a necessídade do crédito favorecido para as atividades de custeio
agrícola e para a incorporação de novas áreas ao processo produtivo. Alguns dos aspeCtos do sistenla nacional
de crédito rural devem ser questionados.
Para o financiamento de exportações foram aplicados
em 1970, 1979. 1980 e 1981, cerca de 105,230 e 533 bi--lhões, respectivamente, sem considerar, é ~!aro, os recur-_
sos destinados ao PROÁLCOOL e â coniã. de petróleo.
Diante desses fatos, sem que se criem outras fontes de
capitação, é óbvio que_ o Tesouro não pode conseguir os
recursos necessários para sustentar os créditos prioritários, a não ser que se acelerem as emissões ou aumen~
tem a d(vida pública.~ claro que o amaranhado de dífi~
culdades em que o Governo se envolveu não tem origem
na agricultura nem nos empréstimos e taxas favorecidas,
destinadas a esse setor. No entanto, o Governo -decidiu
puni-la, o que_ transforma na feliz frise do Professor
Dércio Garcia Munhoz, num réu sem culpa; a agricultura não é culpada.
O que nos _causa espécie, Sr. Presidente, ê a falta di
consciência do que representa para este Pafs uma queda
no volume da produção agrícola com suas conseqUênciaS
econômicas, polfticas e sociais.
Tem razão o Sr. Ministro Nestor"Jost, nas-freqúentes
alterações com seus colegas da ãrea económica, devido
às suas reivindicaçÕes de maiores recursos para- o setor
rural, dt!fendendo pilia esta fiilafidade até~mesmo- o allmimfO-das emíssões; -providência~que para -0 trio ec-onômico do Governo é pura heresia.
Na verdade, Sr._Presidente_~ uma das mais importantes
funções_da moeda é como instrumento de troca, mormente na época de inflação generalizada~ sendo pois necessãrio que se mantenha uma relação fixa entre o valor
dqs serviços e da produção da economia; sob pena de
causar-umã elevação dos juros, o que só interessa aO' Sistema financeiro e aos poupadores. As emissões.são, deste
modo, indispensável quando se observam o crescimeilto
do produto real, ou quando se experimenta um surto-inflacíOilário.
realidade, o que iealnúmte importa é a fi-nalidade das. emissões.
Os investimentos em -custeio agrfcola têni retorno rápi~
do, normalmente, seiS-ITieses, s_e os recUrsos financeiros
provenie~tes das emissões forem destinados para esta
ativid.ade econômica, com taxas favorecidas, seus custos
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de produção serão reduzidos permitindo o estabeleciM
menta dos preços de venda dos piOdutos agrícolas, também reduzidos, favorecendo - como já dissemOs - a
grande maioria da nossa -gente, principalmente aquela
parcela de renda mais baixa que gasta uma percentagem
maior do seu salário com o item alimentação.
Os efeitos deflacionários dessas aplicações, sem dúvl.da alguma, compensariam, em muito, os prejufzos das
emissões. Acrescente-se, que o nosso País vem praticando uma das mais restritivas políticas de emissão de moeda do mundo, conforme podemos constatar na tabela
que solicito seja anexada ao meu discurso .
Concordamos -inteiramente coin -as- Críticas~ apontado
o crédito rural como pouco democratizado, mais dirigido para algumas regiões e produtos, principalmente os
influenciados pela política cambial e pelos preços internacionais --os chamados produtos de exportação; concordamos- com as denúncia-s de desvios de recursos do
sistema para outras finalidades; concordamos que o ·crédito rural tem contribuído para o aumento do éxodo_rural. E acrescenfamos mais o tráfico de influência na con- cessão destes empréstimos.
Estas críticas evidenciam a falta de um planejamento
sério, de curto, médio e longo prazos, do qual a agricultura não pode prescindir.
f:: necessário urii estudo aprofundado, que sirva de
base para a alocação de recursos destinados a produtos e
regiões, de acordo com objetivos, previaniente definidos;
difererites taxas de juros, contingenciadas à capa-cidade
econômico-fTnanceira do produtor, maior expansão da
rede de postos avançados do Banco do Brasil; e uma supervisão rigorosa da aplicação dos recursos do crédito
rural.
A titulo de ilustração, Sr. Presidente, julgamos oportuno citar a maneira com que os japoneses utílizain o
crédito subsidiado como instrumento de política econôrrtica. Após con_cluí_rem pela necessidade de reduzir a
produçãO de a-rroz, Cu_úura tradiciOnal naquela país, e
aumerita"re'm a produção de soja e de inilho, oferecem
crédito farto e barato para os agricultores que se dispuserem a cultivar soja e milho, em detrimento_ do cultivo de
arroz.
Um outro problema dos japoneses é o minufúndio. Os
agricultores cujas propriedades são_ adjacentes; também
desfrutam de grandes facilidades creditícias para plantarem um mesmo produto em suas terras, beneficiando-se,
desta forma, da economiá de escala.
Quanto ao aumento do êxodo rural, trazendo em seu
bojo a degradação da qualidade da vida nos grandes centros urbanos e o surgimento do fenômeno dos bóiasfrias, é linla questão muito (:Omplexa, corria já tivemos a
oportunidade de analisar desta tribuna. Especificamente
no que diz respeito ao crédito fUra[, teremos q-ue repensar os fundamentos filosóficos_ das linhas-de crédito para
inVéstimento, as q-u"ãis têm reforçado o uso de uma tecnoLogia intensiva em c_apital, em detrimento dos fatores
de produção que temos em abundância~ terra e mão-deobra.
Ê- eVidente q-Ue_se não usarmos uma agricUltura altamente capitalizada, não teremos condições de ter preços
compensadores. Na verdade, ê preciso que se passe de
utiliza:çàQ-íniensiva de mào·de-obra para utilização de
bem de capital de uma forma progressiva, vagarosa, para
n~o__~usar choque.
Não concordamos, Sr. Presidente, com a acusação de
que o crédito rural a taxas favorecidas não foi capaz de
determinar um aumento na produção correspondente
aos recursos destinados ao setor agropecuário, contribuindo,_ desta maneira, para o seu endividamento.
Os au_tores desta crítica baseiam-se no fato de que, no
intervalo de 1970 a 1975, os empréstimos rurais foram
mu[tip!"icãdos por éj_uàse dez, enquanto que o aumento
-di renda agrícola foi inferior a seiS vezes~
Isso é conseqiiéncia natural da incorporação ao processo produtivo de novas áreas, principalmente as de
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fronteira agrícola, que em seu período iniciãl de maturação apresentam resultados aquém de sua reai capaci-

BreVf' Histórico do Crédito Agrícola

dade. A entrada de novos produtores, antes desatendidos pelo sistema, também retrata as alte_r:qções na demanda pelo crêdito agrícola, principalmente, em relação
ao custeio.
.Outro erro comum em que inc_orrem esses _críticos, diz

A história de nosso crédito agrícola pode ser dividida
em três períodos.
O pr'imeírO;- cujo Início Sê _cOnfunde· cOm o' descobrimento ~o Brasil, se estende_atê o ano-de_l937, data da
institucioOã!ização da Cartejra de Crfdito Agrícola e Indystrial_do_ B.anco__<lo.Bra$il_ ~instalada em_l939.
Neste período o setor agrícola . .se des.envolveu aos_
trancas e barrancos,_Entregue à sua própria sorte. Sem a
prot"eçã.o e _sem o estímulo do Gove_rno_- exceto algumas riledidas esporádicas, jã registiadas neste plenário
pelo_ erni_n_ente Se_nadol- Marco Macie_l,_ em seu discu_r~O
pu-blicado nO :Diír~dO COOgre~so NaciÕniii~Seção" II,
30 de novembro do ano passado, como por exemplo os
incentivos à fabricação do açúcar~ Pernambuco, durante .~s_ua ucup~açã'? pelos hola_nd.l;ses; o-s_.rfnancí~ine~
tos dÔ ·BarlCÕ-do Brasil Por ocasiàÓ dã éStãdade b. JOão.
VI em nosso território: e o apoiO, nla:ís -si&nifieãtívo, ã
cultura do café.
O segundo PeríOdo é 'definliúdO pela Cdaçã.Ó -dã.
CREAI e a promulgaçãO da Lei n~ 4.829, de 1965, que_
instituiu o SiStema Nacional de Crédito Rural.
Três condições especiais foram propõrcionadas, a partir da existência de um se.tor especifiC-o p-af_ã_ o-Cré-aif6 rural: _a g~ra1_1ti? de recursos par~_ financiar a atividade; o
-estabelecimento de normas adequadas e comPatíveis
como o setor; e taxas_ de juros reduzidas,_ concedendo
custos menores que aos demais setores da economia. Era
o primeiro passo para consolidação.
Ç>eSde-~--sua criaÇãô; -id:~RÊÃI S()fr-eu :algumaS ãite~
rações·-normativas:-como fixaÇão de tiiniú::s máxirllos
p·ara os empréstimos, a introduçãO da hipoteca e a ampliação de prazo dos empréstimõs:
Entretanto,- a maior modificação fOi introduzida em
1952, quando da criação de_ Iínhas de financiamento para
a_ conservação, transporte e armazenamento da prodUç_ãQ, 'com a fmalidade de resguardar o produtor da
aÇão do inft!rmediário, páf ocaSião da safra.
Nesta época, foram instituídas, ainda, linhas de crédito par_a a ~<?nstruçào de escolas_ rurais, inyestiment_? e
cooperatiVas. Desta mesma fasê", tambêm, ê o estabeleCimento de critérios especiiís-para-Os -pequenos-pródutci-res.
Yoi"Oütfo lado, _desde a sua criação, a C REAl teve dificuldades na formação de recursos sufiCibrites'pãra atf:nd~r aos níveis requeridos, tendo qUe lançar mão de disponibilidades próprias do Banco, para complementar as
fontes específicas determinadas pelos Decretos-leis n~s
454, de 9-7-37, 574, de 28-7-38, 2.611, de20-9-40,·e 3.077,
de 26-2-41.
Por conseqUência, em 1953, foi agregada nova fonte
de recursos provenientes das _diferentes cãrilbiais, verific<i:das nas operações de exportação e iinpOftação controladas pela CACEX, e que foram fOrÇadas qUando -da
promulgação ~a ~ei de Reforma das Taxas Alfandegárias, em 19Jf. -

respeito à época da concessão dos financíamentos•que
não estão relacionados com a produção daquele mesmo
ano, dado que o ciclo agrícola inicia-se, via de regra, no

segundo semestre de um ano com o plantio e tr_atos, tercolh~ita. no primeiro sCrifeShe do ano seguinte.
Nà'.o é yálida, portanto, a comparação normalmente
efetuada entre a demanda de crédito e o vo_lume de produto. Conceilualmente,_ inclusive, não tem sentido __ a
comparação reaHzada por esses crítiCos entre o c,têdito e
o produto (ou- renda) agrícola, porquanto produto agrícola é o somatório de salários pagos, lucros obtidos, juros, aluguéis-e arrend_amentos auferidos pelo _seta;_, não
tendo a ver, diretamente, com o valor da produção. Esta,
para ser calculada, além dos itens que compõem o pro~
duto agrícola, tem que se levar em conta as tranferências
para outros setores, como por exemplo, as importâncias
pagas pelos insumos, máquinas, üãiisportes, impostos, ·
assistência técniCa_ especíãlízadas, etc.
Há, ainda, de ~e destacar que;- com _a dinamização e
modernização da agricultura, passando a utilizar mais
sementes, adubos, combustívcis--:- mãQúinas, assistência
técnica, mais se_ distanCia... a renda_ agrícola._do valor da
produção.
Sr. Presidente, na verdade, o problema do crédito agrfcola, como foi dito_, é da mais alta importância, e se não
houver a tempo - o tempo está contado hoje em questão de dias apenas·-:_ uma lnodificação, certamente haverã uma queda brutal na produção de gêneros alimentí.cios para o ario-que vem, criando sério problema social,
além do mal que existe hoje, no Brasil, da situação calamitosa, nós poderemos ter um presságio de uma verdadeira fome por fàlta de alimentos para a população.
Era o que tinha a dizer~ Sr. Presidente, (Muifo bem!
Palmas.)

minando com a

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MAURO BORGES EM SEU DISCURSO:
Senhor Presidente,_Srs. Senadores:
minha intenção ocupar esta tribuna para analisar
nossa estrutura fundiáría:, oCasiãO eri1 que -procurarei
sensibilizar eSta Casa ·e a N açào brasifdiã para a neCessidade urgente de uma decisão política qu-e VisC a ClisCoiicentração da propriedade rural como um dos meios mais
eficáZes para-Tãier com que nosSa àgricültura ·se torne
verdadeiramente grande e produtiva. A descOncentração
fundíáría- é também remédio eficaz contra a ViOlência
que se alastra no campo.
Discutiremos, nesta oportunidade, o nosso sistema de
crêdito agrfcola.
De início, gõStarfamos de chamar a atenção dos Senhores Senadores para urna constatação que julgamos
da maior importância: as decisões pertinentes à política
agrícola são tomadas por autoridades nãQ diretã.nie-nte
ligadas a este setor de noss-a Cconomia, sob PressãO de fatores conjunturais e, por"issõ mCsirlo, nem sem-pre con~
gruentes com as aspirações dos agricultores. Haja vista a
Carta de Intenções endereçada -ao FMI, na qUaf os Srs.
ministros da área económica se corilpromet'C:m ã. "élírriin:ir
gradualmente o subsfdio do crédito agrícola, numa época em que o setor agrário vem experimentando unl prõ- êesso contínuo-de- di::s6tpitãHzação
eiri-õU.tras partes
do mundo, observamos um significativo" irlcremerito do
amparo e do subsídio à agricultura, quer de formadireta
ou indireta; os países desenvolvidos manipUlando, sistC:.
maticamente, os preços internacio"riáís ·dos prOâutos
agrícolas- sepultando de vez o livre comércio neste setor.
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Com o desmantelamento do sistema de ágios e bonifi_caçôes, primeira medida do novo Gov~rno, ocasionada
pelas mudanças na política cambial, houve sensível redução _nos recursos a partir dos anos seguintes,
perdendo-se a compatibHidade entre suprimentos e aplicações.
O risuhadõ aLcançado pelo novo gove:rno foi d"esastro·
so, tendo-se verificado 100% de_aurnento nos custos das
importações de di.versos itens, tais como petróleo, fertilizallJes, máquinas e equipamentos. O impacto inflacionário e o aumento dos preços foram as conseqUências
imediatas..,__
Mas o importante, Sr. Presidente, é que com o impulso inflacionário e out;as _distorções introduzidas no siste·ma econômico, houve um afastamento violenlo_entre as
taxas de juros utilizada.s no crédito agrícola e a taxa de
InflaÇão, provocando a queda real do retorno das operações de fina._nciamento rural concedidas anteriormente.
Por conseguinte, os recursos do crédito agrícola, redu~
tidos em termos reais, obrigava ao aparte de novos recursos de outras fontes para dar continuidade aos financiamentos.
-A partir de 1964, com o início dos governos revolucionários, inStalou-se uma política de tentativa de controle
da·inflação, através da restrição creditícia, contenção do
. "deficit" público e redução dos salárioS reais" da classe
trabalhadora.
Iniciaram-se, aí, as medidas desestimulantes à agricultura, inclusive, com a elevação dos juros, de forma are- duzir a çt~manda por recursos oficiais, que obrigatoria_rnent_e era!_1J. reforçados todos os anos para recompor a
dotação do crêditó agrícola.
Com a política inovadora, iniciada no período da revolução, Õ Brasil começou a ex:perimenta"r os_desaStTesag:rícolas já em 1966, quando houve uma queda real na
produção agropecuária de 14,6% devido às reduções creditícias.
As conseqüências dessa queda não foram maiores porque se dispunha de reservas das boas safras anteriores e,
também, porque o poder de compra dtl populaçà_ojã vinha sendo cOntinuamente reduzido pela pnfíticã de arrocho salarial.
O terceiro período se iilicia com a· ínsUtucionailzação
do Sistema Nacional de Crédito RuraL Este Sistema_ so- freu várias mudanças e a partir de 1977 p·odemos observar uma n:lração bastante rigorosa da oferta de crêdito e
sucessivos aumentos das taxas de juros, c-onforme demonstrado na tabela I.
Podemos mesmo
Tabela 1

Crédito Concedido às Atividades
Rurais pelo Sistema Bancário

_Saldo no Final do Ano --Cr$ milhões

o

Embora essas f~ntes (nsuficientes para ãteiJ.der à demanda total de recursos a CR EA I supria as diferenças
atravês-dã -Carteira ae-Redescontos.
ResSalte-se que os recursos provenientes do Regime de
Ágios e Bonificações controlados pela CACEX e repassadOS-ã-CREAI respondiam, à êpoca, por mais de 70%
do total das aplicações rurais.
~ in.teressant~ mencionar aqui, Sr. Presidente, que, ao
final dos anos cinqUenta, ã. economia brasileira já convivia com taxas de inflaç.ão elevadas que, entretanto, não
prejudicaram o crédito rural, porque o GovernO JK, na
época, recusou-se a a dotar políticas restritivas recomendadas pelo Fundo Monetãrio Internacional. Houve, naquele período, inclusive, a suspensão de operações do
País com_ aquela instituição.

Gràbdes modificações na estrutUra creditícia ao setor
agrícola fizeram sentir-se com a posse do_novo governo,
em março de 1961.

Ano

Valores

Jndices

Históricos
1971

t9n_
1973.
1974
1975
!976
1977
1978
1979
1980

17.556
24.438
36.682
62.918
105.154
159.011
227.286
270.009
461.314
791.822

Valores
Reajustados

358 598
905
1.294
1.537
2.627
4.510

Fonte: Carta Econômica
Banco_ Real, setfout/1983.

849.449
1.021.693
1.327.388
1.692.230
2.18ÜOI
-2.259_404
2.328.989
__ I .965.724
1.890.824
1.54>.478
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afirmar que estas mudanças se caracterizam mais
pela retraçào da oferta de crédito, determinada em
funçãQ da polftiéa ecOnôinica do_ Governo, do __que dos
intcres.ses da agropccuária. Ao mesmo tempo, a política
de preços_m!nimos, executada pela Comissão de Finan-

ciamento da Produção, mais tarde transformada em
Companhia, é reforçada para que se constitua no instru-

mento mais significativo da política agrfcola.
A lei que institucionalizou o Sistema Nacional de
Crédito Rural estabeleceu como _objetivos prioritárioS:
. "I - estimubr o incremento ord_enad_o dos investimentos_rurais,_ iriclUS-iVe para armaze-namento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuárioS,
quando efetuado por cooperativaS Ou-Pelo produtor na
sua propriedade rural;
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários-;
III - possibilitai ·o fortalecimento eConômico dos
produtores rurais, notadamente pequenos e mêdios;
IV- incentivar a introdução de métodos racioilais de
produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo."
Procu-rou, também, disciplinar a participaÇão dos bancos comerciais. Assim é que, de acordo com a Resolução
n9 904, do Conselho Monetário Nacional, os definidos
como bancos pequenos- cujas operações totãis não ultrapassam 130 mil MVR; os bancos mêdios- operações
globais iguais ou inferiores a 1 milhão de MVR; e os
grandes- operações globais superiores a 5,5 milhões de
MVR, ficaram obrigados a aplicarem fO%, 40% é 55%,
respectivamente, de seus depósitos à: vista em crêdito
agrícola, de acordo com as seguintes taxãs: Centro-Sul
- 100% de correção monetária, mais 3% de juros; Norte,
Nordeste e Centro-Oeste- 70% de COrfeÇàO-monetária,
mais 3% de juros; áreas atingidas pelas secas- taxa nominal de 35%.
O Sistema Nacional de Crédito Rural tem sido criticado po-r op·erar com taxas de juros inferiores às taxas de
mercado - o chamado subsídio. Deste modo, segundo
alguns analistas, estaria pressionando fortemente a base
monetária, contribuindo, assim, para a aceleração da espiral inflacionária. Tem sido criticado, airida, pOr nãõ
conseguir elevar a produção e os investirrieriitis no setor
agrícola, deVido às possibHidades de desvios de recursos
do Sistema. Finalmente, o crédito rural tem_sido acusado
de contrlbuír par.a O aumento da concentração fundiária,
por favorecer os grandes proprietários.
Estes argumentos serviram de justificativa para a mais
recente reforma -impOsta pelo Governo: a retirada gradual do subsfdio e sua substituição por uma política de
preços que remunere o produtor de modo satisfatórioa chamada economia de mercado para o setor agrícola.
Dada a importância da agricultura e as conseqUências
dessa reforma, solicito a permissão dos Senhores Senadores para tentarmos demonstrar o desacerto dessas medidas simplistas de retirada total e indiscriminada do
subsídio, sem nenhuma condição como por exemplo a
capacidade econômico-fii:Jan"ceira do produtor, as cara-cterísticas regionais-; as pec-uliaiídades de cada cultura; e a
destinação dos produtos: consumo interno ou exportação.
De princípio, é·necessârio termos em mente que esta
reforma faz- parte do paCote econômico baixado pelo
Governo, em função do acordo assinado com o FMI,
que impôs, além da retirada do subsídio e da liberação
dos preços dos produtos agrícolas, cortes substanciais
dos gastos públicos e uma política salarial que tem levado nossa classe trabalhadora às raias da loucura.
O Conceito de Subsídio
A palavra subs.ídío elicia a idéia de dar alguma coisa a
alguém. b, pois, um processo dinâmico. Para a sua perfeita compreCnsão,-deyemos analisar as condições estáticas pré-mudanças, isto é, quem detinha a posse desta coisa. Devemos, tambêm, estudar as condições estáticas
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pós-mudança, isto ê, quem passa a deter a posse desta
coisa.
Em se tratando de crédito, naturalmente a coisa a ser
dada ê dinheiro. Daí a importância de identificarmos a

origem dos recursos dos empréstimos agrícolas.
Origem dos Recursos dos Empréstimos Agrícolas
Atualmente, os_ recursos financeiros do Sistema I:-Jacional de Crédito Rural originam-se de dua.s: fontes bâsícas. A primeir~, é a especificada pela Resolução n9 904, do
Conselho Mone_tárlQ Nacional, que determina a obrigatoriedade dos bancos pequenos, médios--e grandes de
aplicarem 10%, 40% e 55%, respectivamente, de seus depósitos à vista em crédito agrícola. Os depósitos à vista
são captados pelos bancos a um custo quase nulo (não
pagam juros aos s_eus depositantes; o custo é então, o
equivalente às despesas op_eracionais).
Estes bancos ao efetuãrem suas aplicações em crédito
agrícola, com ql!-al_quer taxa superior às despesas_ operacionais, estão Obtendo lucro. Não podemos, pois, dizer
que-estejam subsidiando a agricultura.
A segunda fonte é o Banco do Brasil. Este banco ao fazer suas aplicações em crédito agrícola, também utilizase de seus depósitos à vista (Custo quase zero) e dos repasses do Banco Central, através da Conta Movimento.
Q Banco Cential, por sua vez, destina ao crêdito agrícola
recursos captados a custo quase zero, como por exemplo: depôsitcis Conij)ulSõl"ios aas fnSt1tüiÇõeS finaiiceitãs;
recolhimentos restituíveis; e meiO circulante.

E. verdade que o Banco Central repassa para a Conta
Movimento recursos do orçamento fiscal, para que o
Banco do Brasil possa cumprir as deierminaç_ões das autoridades econômicas, c_omo por exemplo, o financia-
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m_ento de Pmgramas Especiais- PROÁLCOOL, PROTERRA, etc., __ empréstimos à exportação e outras operações.
Este fato tem servido de argumento para alguns analistas _acusarem o crédito_ agrícola de _inflacionário.
Gostaríamos de ressaltar a dificuldade de se determinar, com precisão, o montante de recursos destinados ao
_crédito agrícola, devido a forma como são contabílizados. Podemos afirmar, no entanto, que estes recursos
têm diminuído nos últimos anos.
J~eç.Q permissão a V. Ex• para ler o seguinte trecho extraído dQ_(ivrq "Crédito Rural no Brasil - Avaliação
das Críticas e das Propostas de Reforma", escrito pelo
ilustre Professor João Sayad:
.- .. Não há dúvida que os empréstimos rurais e os subsídios representam participação bastante elevada nas aplicações das autoridades monetárias. Não há dúvida, também, que esta partícipação se reduziu bastante no passado recente. Foge ao objetivo deste livro discutir se, por
estas razões, os subsfdios ao crédito rural podem serresponsabilizados pela inflação. A este propósito, entretanto, vale a pena saHentar que, há pelo menos 3 anos, a
oferta de meios de pagamentos cresce a taxas sensivel-m-ente inferiores ão nível geral de preços, de tal forma
que, em 198-i, tivemos em circulação uma quantidade de
moeda existente em 1975, quando se consíderam os
preços daquele ano e do ano de 1982. Ass_im,- é difícil responsabilizar a oferta de meios de pagamento e, indiretamente, o crédito rural ou os seus subsídios pelo processo
inflaciõnárío". P. 109-l 10.
Em síntese,_ os recursos dos empréstimos agrícolas
_originam-_~e da Dívída Pública, da expansão da Base
Monetária e dos depósitos à vista, conforme oS cálculos
estimativos que compõe a tabela abaixo.

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DO CREDITO RURAL
BraSilfi97I-BI

(I)
-Ano

I97I
I972
I973
I974
I975
I976
I977
-1918
I979
I980
I98I

Parcela Financiada
pela
Dívida Pública
I3,9
II,O
- !0,1
4,9
II,O
12,9
18,6
2I,7
23,3
28,4
36,5

(3)

(2)"
Parcela Financiada
pela

Parcela Financiada
por

Base

DepOsitantes (em %)

I4,5
7,6
6,9
3,4
5,2
6,2
9,4
I4,7
I4,9
I8,1
!0,6

7I,6
81,4
83,0
91,7
83,8
80,9
72,0
63,6
61,8
53,5
52,9

Notas: A soma das colunas (I), (2) e (3) é igual a
IOO%
* "' A base aqui é definida como Papel Moeda em Circulação, mais Reservas dos Bancos Comerciais no Banco
Central, -conforme a tabela anterior.
Fonte: B.i.-nco Central
Elaboração: João Sayad

Os beneficiados pelos empréstimos agrícolas a taxas
favorecidas
A agricultura ê um empreendimento de alto risco. Não
só devido à dificuldade de controle das variáveis climáticas, como também a alta competitividade do mercado,
composto por grande número de produtores de mercad.orias padronizadas, com poucas possibilidades de influir nos preços dos produtos que vendem.

Não nos causa surpresa a constatação de que grande
parte da renda agrícola ê transferida para o setor industrial, atravês da compra de maquinária, fertifizantes, defensivos agrícolas e outros' insumos, cujos preços são determinados por '"acordo de cavalheiros", com grande capacidade de pressão sobre as autoridades governamentais.
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As deficiências de transporte e armazenagem favore-.
cem os· atravessadores, que deprimem os preços pagos
aos agricultores.
Apesar destas sanguessugas, Sr. Prt!sidente. os emprés~
timos agrícolas com taxas inferiores àquelas cobradas
pelo mercado, favorecem a quase tOúlfidade -dO povo
brasileiro, consumidores de produtos agricolas,_uma vez
que a redução de seus custos de produção permite o esta~
belecimento de um preço final mais acessível.
Punindo-se a formação de cartéis no setor industrial e
eliminando-se as deficiências de transporte, armazenagem e comercialização dos produtos agrícolas, os empréstimos rurais a taxas favorecidas são defladonárioS.
As conseqüências do subs-ídio, isto é, as transferências
de recursos de- um seta r, da ~nomia para outro, dependem da origem e da destinação destes recurso§;__tanto po_
dem ser infladoárias como deflacionárias.
Sr. Presiden-te, sírvo-me do trabalho do Professor Cézar Manoel de Medeiros:
.. Não se espera, pois, que o GovernO, áa:·contiiirio,
propunha restrições ao crédito favorecidO, ·a liberação de
preços e da taxa de juros, o restrito controle dos gastos
públicos e dos s~llários, sem avaliar- qUais serão os beneiiciârios e sem f!nume-rãr qualt"são- Os objC:tivOs reais-das
medidas anuncia-das. Parece que, na agricultura, o objetivo implícito das recentes medidas governamentais é modim1ização seteria] com base na empresa de grande escala, pois é claro
que somente um empreendimento revestido de_ elevada
produtividade seria capaz de ãrcar com Custos financeiro.s mais altos e assim obter o crédito a taxas de juros não
favorecidas.
Vê-se, também, que o Goverrfó--pretend_e, ·ao oferecer
maior rentabilidade- nas- trat1saCões de crédito, atrair o
setor financeiro nacional e internacional para as atividades consideradas prioritãrías no novo ciclo de expansão,
tal como a agricultura.,,
Todavia, mesmo que as medidas surtam os ~feitos desejados, o resultado poderá ser, mais uma vez, altamente
negativo no que se refere à distribuição da renda, ao de~
semprcgo, à crescente desnacionalização e aa_--:agrava~
menta da pobreza.
Em resumo, o sucesso das medidas anunciadas (con~
trole da inflação e do Balança de Pagamento) poderá implicar o agravamento dos problemas sociais e o benefícío
ainda maior dos grupos bastante privilegiados, tais como
o sistema financeiro, o grande proprietário e a grunde
empresa nacional e internacional.
E tLtdo isso a solução ampla- aquela que visa maior
eqüidade e redistríbuiç~o da renda e da propriedade e a
eliminação da pobreza e promoção do emprego - envolveria reforma fiscal e financeira cujos objetivos seria
alcan~ar o maior equilíbrio de forças eótre os vários grupos sociais.''_P. 439~440.
-

a

A esta altura do meu pronunciamento já podemos
chegar às seguintes conclusões:
I -Os emp-réstimOs agríco!S.s a taxas favorecidas não
são responsáveis pela inflação.
2- A_ elevação das taxas dos empréstimos rurais beneficiará diretamente o sistema financeiro.
3 -Prevalecendo as atuais condições, faltará recursos
para o financiamento da agricultura, posto o volume dos
depósitoS- à vista tende a decrescer. Nas mesmas con- diçõe-s, dificilmente um banqueiro deixarâ de fazer suas
aplicações na indóstria ou no comércio, para fazê-las na
agricultura. E se faltar recursos para o custeio agd~ola,
podemos prever uma queda significatiVa da produção e
da área cultivada, agravando ainda mais o estado de sub~
nutri~ão de nossa gente.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Defendemos a necessidade do crédito favo"recido para
as atividades de custeio agrí~ola e para a incofporação
de flovas áreas ao processo produtiVo.
Alguns aspectos do Sistema Nacional de Crédito Rurãl devem ser questionados. f: a,que tentaremos fazer cm

-se-guida,
Procuramos demonstrar que os empréstimos rurais a
taxas favorecidas são deflacionários, desde que associados a outras políticas, como por exemplo, o controle da
formução de cartéis no setor industrial; melho_ría dos
meios de transportes, armazenage~ e comercialização
do~ p-rodutos agrícÕJas.
--Por que, então, Sr. Presidente, as autoridades monetárias resolveram decretar medidas visando a elevação
constante das taxas destes_ empréstimos-e, principalmente, a retração rigorosa de sua oferta':'
Por que aquelas duas fontes básicas dos recursos fin::mceiros para o crédito rurã! estão se exaurindo; por
qUe elegeram outras prioridades: e, finalmente, por qtie
_reduziram as emissões?
Como já afinTiamos anteriormente, o montante dos
depósitos à vista tende a decrescer, atraídos pelas diver·
sas alternativus do mercado de capitais. Como conseqUência, os depósitos compulsórios dos bancos comerciais também diminuem. Por outro lado, o Governo de~
cretou o fim dos dois mais significativos depósitos resti~
tuíveis: sobre importações e sobre viagens ao exterior.
O Decreto-lei n'i' l. 783, de 18~4-80, revigorou e ampli9u o Imposto sobre Operações Financeiras, substituto
do depósito sobre importações, mas dando-lhe destinação específica,: "Parte da receita Jíquida do IOF sedestinarã à formação de reservas monetárias, as quais serlio
aplicadas pelo Banco Central do Brasil na íntervenção
nos mercados de câmbio e de títulos, na assistência a ins_tituiçõcs financ:ciras, particularmente ao Banco Nacional
do Desenvolvimento Económico, e em outros fins, conforme eStabelecer o Conselho Monetário Nacional"

Out~brQ

de 1984

Para o financiamento às exportações, foram aplicados
1979, 1980 e 1981, cerca de 105.5, 230",5 e 533,7.bi·
lhões, respectivamente. Sem considerar, é claro, os recursos-destinados ao PROÁLCOOL, à conta petróleo etc.
Diante destes fatos, sem que se crie outras fontes de
captação, é óbvio que o Tesouro não pode conseguir os
recuisos necessários para sustentar os créditos prioritários, a não ser que acelere as emissões, ou aumente a
dívida pública.
etn

É claro que o emaranhado de dificuldades em que o
Governo se envolveu, não tem origem na agricultura e,
nem tampouco, nos empréstimos a taxas favorecidas
destinados a este setor. No entanto,_ o Governo decidiu
puni-la, o que a transforma- na feliz frase do professor
Dércio Garcia Munhoz - num réu sem culpa.
O -que nos causa espécie, Sr. Presidente, é a falta de
consciência do que representa para este País uma queda
no volume da produção agrícola, com suas conseqiiên·
cias económícas, políticas e sociais .
Tem razão o Sr. Ministro da Agricultura, Nestor Jost,
nas freqüentes alterações com os seus colegas da área
_cconômica, devido a sua reivindicação de maiores recursos para o setor rural, defendendo para esta finalidade,
até mesmo o aumento das emissões, providência que
para o trio económico do Governo ê pura heresia.
Na verdade, Sr. Presidente, uma das mais importantes
funções da moeda ê como instrumento de troca- m.or·
mente em _época de inflação generalizada ~sendo, pois,
necessário que mantenha uma relação fixa entre o valor
dos serviços e da produção da economia, sob pena de
causur uma elevação dos juros- o que só interessa ao
sistema financeiro e aos poupadores. As emissões são,
deste modo, indispensáveis quando se observa um cresd~
mente do produto real, ou quando se experimenta um
surto iriflacionário. Na realidade, o que realmente import~ é a finalidade_ das emissões.
Os investimentos em custeio agrícola têm retorno rápí~
do, normalmente seis meses. Se o.s recursos financeiros
provenientes das emissões forem destinados para esta
ati vidade econômica, conr taxas favorecidas, seus custos
de_ produção serão reduzidos, permitindo o estabelecimento dos preços de venda dos produtos agrícolas tam·
bêm reduzidos, favorecendo, como já dissemos, a: gra.nde
maioría de nossa gente, principalmente a aquela parcela
de renda mais baixa, que gasta uma percentagem maior
de seus salârios_ com o item alimentação.
Os efeitos deflacionários destas aplicações, sem dúvida
alguma compensariam, em muito, os prejuízos das emissões.
Acrescente-se, ainda, que o nosso País vem praticando
uma das mais restritivas políticas de emissão de moeda
do mundo, conforme podemos constatar na tabela abai-
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Papel-Moeda em Poder do Público e Emissões de
Papel-Moeda cm Diferentes Países
RELAÇÃO ENTRE MOEDA E PRODUTO INTERNO BRUTO
- 1965, 1970, 1975 e 1980-

Papel~Moeda

Países

em Poder do
Público/Produto Interno

Aumento do Papel-Moeda

Bruto (1'18)-%

em Poder do PúblicojPIB-%

1965

I. Suíça
2. Cingapura
3. Bélgic3
4. Jndia
S. Itália
6. Iugus\5.via
7. Espanha
8. Noruega
9. Japão
10. Áustria

II. Suécia
12. Holandil
l3. Argentin-a

14.
15.
16.
17.

França
Alemanha
Coréia
Indonésia

\8. Peru
19. RCíno Unido
20~- MéxicO
21. Venezuela

22. Dinamarca
23. Est. Unidos
24. Filipinas

2i.- Austrália
26. Israel
27. Canadá
28. ÁfriCã -do Sul

29. N. Zetàndift
30. Chile
31. Brasil
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1970

1975

18,1
16;0 14,5
12,5
12,2
15,9
19,8 14,3 12,2
10,3
8,8
11,9
11,5
11,2 10,0
6,4
9,4
8,6
10,8
10,2
8,7
10,0
9,1
8,3
6,9
7,8
7,0
10,9
9,0
8,0
7,1
7,7 -6,8
11,6
8,7
6,9
8,1l -9,27,3
13,4
9,7
5,5
6,4
5,4
5,1
5,0
4,0
- T,s· 4,6 5,1
6,2
6,9
7,8
5,7
7,4
6,5
·s.o
5,2
4,8
3,8
4,1
4,2
5,9
4,1
3,5
5,4
5,1
4,9
6,3
5,7
4,1
4,1
4,0
4,2
5,1
6,4
6,8
4,3
4,1
4,0
3,7
4,1
4,0
4,1
3,1
3,5
_4,1
3,2
3,1
3,9
3,2

1980- 1965

1970

1s;s•

0,8
1,6
0,4
1,0
0,8
1,9
0,8
1,0
1,1
0,4
0,3
0.5
2,1
0,4
0,3
0,8

1975

0,0
2,5
1,4
0,4
1,4
7,5
1,5
7,9*
1.3
1,1
6,6
7,8*
0,6
0,6
7,3
1,0
7,1
0,8
6,9
6,0
0,6
5,2
1,0
0,5
0,3
5,6
1,0
5.,2
0,8
1,2
1,2
4,8
1,8
1,6
1,0
5,7
0,5
0,6
0,8
4,7
5.4~ __0,2 -- _0.4
- 1,0
4,8* 0,4
0,3
Oc7
0,0_ 0,7
0,4
3,3
Q,3
0,4
0,3
4,5
0,4
3,8
0,7
0,7
0,4
0,6
4,1
0,0
0,8
1,0
2,7* 0,8
0,5
0,3
0,3
3,5
0,4
0,5
3,0
0,3
_2,8* O, I
O,L
0,5
-o,2 _

15,0*
10,5

O, I
1,0
1,1
0,8
0,9
0,6
1,4
0,8
o;9
0,7
0,4
1,0

2,3

1,0

Preços ao Consumidor
Variação Anual- %

1980

1965

0,9
1,8*
0,2

3,4
0,4
4,1
8,9
4,3
.33,0
13,0
4,4
6,7
4,9
5,2
5,9
25,9
2;7
3,8
T3,6,

1,1

_0,1*
0,4
0,4*
0,5
0,8*
0,6
(),2
0,3

O;T

1,1
2,3 16,1
0,3,. 4.6
1,3*. ),7
0,5"- 1,6
0,2 ·--5~20,4
!.7
0,4
2,3
0,5 . 4,2
0,7* 7,4
0,4
2,3
0,6
4,0
0,3* -- .l,4
22,2
i. O 65.8

1970

1975

3,6
6,7
2,6
0,3
3,9 . 12,7
5,6
5,1
17,0
4,8
9,5 23,5.
16,8
5,8
11,7
10,8
7,6 11,9
8,5
4,3
7,1
9.8
10,5
3,8
13,5 182,3
_ 5,8- 11,7
3,3
5,9
12,8 26,3
12,3
19,0
4.9 23,6
6,3 24~2
5,0 15,7
2,6 lO, I_
- 6,5
9,6
5,9
9,2
8,2
14,0
15,1
3,9
6,3 39,5
3,4
10,7
4,2
L3,5
6,2. 14,5
33,3 374,2
_22,3
28,9

1980
4,0
8,5
6,7
11,5
21,2
29,9
15,5
10,7
8,0
6,3
13,7
6,5
10!1.8
13,3

5,5
, 28,7
18,5
59,2
18,0
26,4
2.1,6

12,3
13,5
17,8
10,2
131,0
lO, I
13,7
17,1
35,1
82,8

------

de produção que temos em abundância: terra e inão-deobra,
Não concordamos, Sr. Presidente, com a acusação de
que o crédito rural a taxas favorecidas não foi capaz de
determinar um aumento na produção correspondente
aos recursos destinados ao setor a_gropecuârio, ç:ontribuindo, d_esta maneira, para o seu endividamento.
Os ·autores desta crítica baseiam-se no fato d_e_que, no
intervalo de 1970 a 1975, os empréstimos rurais foram
multiplicados por quase dez enquanto que o aumento da
renda agrícola foi inferior a seis veZes.
Isso é conseqüência natural da incorporação ao processo produtivo de novas ãreas, principalmente as de
fronteiras agrícola, que em seu período inicial de matu.ração apresentam resultados aquém de sua real capacidade. A entrada de novos produtores, antes desatendidos pelo sistema, também retrata as alterações na demanda pelo crédito agrícola, principalmente, em relação
ao custeio.
Outro ef!o_ comum em que incorrem esses críticos diz
respeito à época da concessão dos financjãmentos que
não estão relacionados com a produção daquele mesmo
ano, dado que o ciclo agrícola inicia-se via de regra, no
segundo semestre de um ano com o plantio e tratos, termínan_do com a colheita no primeiro semestre do ano seguinte.
Não é vãlida, portanto, a comparação nonnalmente
efetuada entre a demand_a de crédito e o volume de produto. Conceitualmente, inclusive, não tem sentido a
-comparação realizada por esses críticos entre o crédito e
o produto (ou renda) agrícola, porquanto produto agrícola é o somatório de salârios pagos, lucros obtidos, ju!OS, aluguéis e arrendamentos auferidos pelo setror, não
tendo a ver, diretamente, com o valor da produção agrícala. Esta, para ser calculada, além dos itens que compõem o produto agrícola, tem que se levar em conta as
. ~_ansferências para outros setores, como por exemplo, as
importâncias pagas pelos insumos, máquinas, transportes, impostos, assistência técnica especializada, etc.
Há, ainda, de se destacar que, com a dinamização e
modernização da agricultura, passando a utilizar mais
sementes adubos, combustíveis, mãquinas, assistência
têcnlca, mais se distancia a renda agrícola_ do valor da
produção.
BIBLIOGRAFIA

Fonte: International Financial Statistics, FMI, Anuário de 1980 e agostq de 198l.
Notas: Variação_ dos preços ao consumidor calculada a partir dos índices médios anuais.
Dados relativos ao ailo de 1979 para os países assinalados (*).
Elaboração: Décio Garcia Munhoz

Crítica ao Sistema Nacional de Crédito Rural
Concordamos inteiramente com as crít1cas -apoDtando
o crédito rural como pouco democratizado, mais dirigido para algumas regiões e produtos, príncípalmente os
influenciados pela política cambial e pelos preços internacionais - os chamados produtos de exportação; concordamos com as denúncias de desevios de recursos do
sistema para outras finalidades; concordamos que _o crédito rural tem contribuído para o aumento do êxodo rural? E acrescentamos mais o tráficO de infuência nã Coricessão destes empréstimos.
Estas críticas evidenciam a falta de um planejamento
sério; de curto,- médio e longo prazos, do qual a agricultura não pode prescindir.
~ necessâJ;"iO um estudo aprofundado, que sirva de
base para a alocação de recursos destinados a produtos e
regiões de acordo com objetivos previamente definidos;
diferentes taxas de juros, contingenciadas ao estâgio de
desenvolvimento regional, à importância estratégica de
determinados produtos e à capacidade econômicofinai1ceira do prOdutor; rriaioi- expansão da rede de -postos avançados do Banco do Brasil; e uma supervisão rigorosa da aplicação dos recursos do crédito rural.
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A título de ilustração, Sr, Presidente, julgamos oportuno citar a maneira com que os japoneses utilizam o
crédito subsidiado como instrumento de política econômica. Após concluírem pela necesSidade de reduzir a
produção de arroz, cultura tradicional naquele país, e
aumentarem a produção de soja e de milh_o, oferecem
crédito farto e barato para os agricultores que se dispuserem a cultivar soja e ~:pilho, em detrjmento do ~ultivo de
arroz. Um outro problema dos japoneses é o niinífúncio.
Os agiicultores cujas propriedades são adjacentes, também desfrutam de grandes faCilidades creditícias para:
plantarem um mesmo produto em suas terras,
beneficiando-se, ·desta forma, da economia- de escala.
Quanto ao aumento do êxodo rural, trazendo em seu
bojo a degradação da qualidade da vida nos grandes centros- urbanos e o surgímento do fenômeno dos bóiasfrias, é uma questão muito complexa, c-omo já tivemos a
oportunidade de analisar -desta tribuna. Especificamente
no que diz respeito ao crédíio rural, teremos que repensar os fundamentos filósoficos das linhas de crédito para
inv-estimentà, ãs qtiais têni.reforçado o uso de uma tecnologia intensiva em capital, em detrimento dos fatores

- - - - - - - - -

I) MEDEIROS, C. M.

O Setor Financeiro e o Crédito Rural na Reciclagem da Economia Brasileira - Alguns aspectos e
discussões.
Fundação João Pinheiro, 10 (9/10) 434-441, set.
out./1980.
2) MUNHOZ, D. G.

Agricultura, um Rêu sem Culpa
Jornal Carreiro Braziliense, Brasflia, 15 de novembro de 1980.
- 3) MUNHOZ, D. G.

Economia Agrícola
Agricultura - uma Defesa dos Subsídios
Vozes- 1982
- 4) SAYAD, J.

Crédito Rural no Brasil- Avaliação dos críticos e das Propostas de Reforma
Estudos Econômic_os - FIPE/Pioneira, 1984
5) WEDEKIN, I. e PINAZZA, L. A.

Agricultura e Subsídios: Novo_s Caminhos
Conjuntura. Janeiro 1983. Vol. 37-- n'i' 1, 97103

6) Carta EConómica Banco Real, setfout./1983.
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PRONUNCIAMENTO DO SR. TANCREDO.NEVES A QUE SE REFERE O SR. MAURO. BORGES.-

Desde 1977, a produção de g-rãos seencoritra em torno
dos 50 milhões de toneladas- mas em termOs relativos,
a produção vem caihdo desde então. Não fomos capazes
de, nos últiriios sete im-os, acompanhar o crescimento da
população. Se exaininannos as cifras de produção de alimentos de consumo interno, per capita, verificamos que
houve uma queda de 11.8 por cento, a partir de 1978.

Os dados mais recentes confirmam que cerca de 50%
de toda a agropecuária do país procedem de propriedades.de até 5% hectares. Essas propriedades não chegarri-a
ocupar 10% da área agriCultável; a não ser que esteja amparado por uma cooperativa, o pequeno produtor não
tem acesso ao crédito e está atrasado com relação às mo~
dernas técnicas de produção~ Sua safra é sempre menor
de custos mais elevados.

e

Por outro-lado, o governo não estimul_a as pesquisas
tecnológicas que visam a culiU.ia de alimentos. Aí pouco
tem sido feito; e o que se fãz~ faz~se geralmente por insti~
tuições priVadas.
Tem a governo esquecido ser _a agricultura impo!tante
instrumento para a retomada do processo de desenvolvi~
menta. A agricultura emprega mão~de-obra intensiva, o
que amplia o mercado interno. Produz divisaS neces~
sárias ao equilíbrlo das contas externas. Fixa o homem
no campo, reduzindo as distorções de uma urbanb::ação
descontrolada. Tem influência positiva na redução do
custo de vida e ê essencial no combate à inflação~

Há um desafio maior que deveremos enfrentar no ano
que vem. Se cumprirmos rigorosamente os compromissos que estão hoje assumidos com o FMI, e que se referem à contenção da expansão monetária, não disporemos de recursos sequer para financiar 20% da comercialização, apenas da soja, na safra vindoura.
O crédito é insuficiente, mas, em compensação, -os juros são amedrontadores .. A agricultura não pode supor~
ta r osjui'os reais-qtie lhe estão sendo impostos e que chegam, em média, a 16% ao ano, se fizermos a ponderação
entre a correção monetária e as taxas aplicadas.
Devemos, diante disso, preparar-nos para um ano de
escassez de alimentos. Não podemos esperar que os agricultores, sobretudo o_s_ pequenos agricultores, se vejam
estimulado_s a plantar nestas condições de crédito.
Que poderemos fazer?
Teremos qf,!e remunerar o risco dos que se dispuserem
a plantar hofe, nestas _circunStâncias adversas, com uma
compensação futura. Não seremos insensíveis aos sacrifícios dos que_ lutarem e trabalharem nestas condições
extremamente d~~favoráveis e tudo faremos p~ra lhes
ressarcir os esforços criadores_.

O Sr. Passos Pôrto- Peço a palavra, Sr. Presidente,_
para uma comunicação_.
O SR. PRESIDENTE (Afmir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador -Passos Pôrtó, para uma coinunicaç~o.

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para uma co-

Com redução do cr_êdjto _ag_ríCofa, ii" eliminaÇão ·dos
sub5ídios e o fechamento do Banco do Brasil, o agricul~
tor foi altamente penalizado.
Hoje não tem ele a quem recorrer, a não ser a instituições finail.ceiras privadas, dentro de um quadro de
pOucos recursos, enorme burocracia e jurOs-elevadíss_imos.
Em um país "c()fno o'Brasil, toda a política de crédito
deve ser conduzida dentro de uma premissa: nã.o podem
faltar recursos à agricultura.
Tambêm é essencial uma polftiCa realista de preços,
que traga ao pequeno, ao grande e ao médio agricultor,
de todos os r:incôes deste pãís, o estímulo que falta para
que amplie os esforços visando a aumentar a área cultivada. Temos portantQ, de_ estimular uma política de progresso no campo. Subsidiar a agricultura é: med_id2. imperiosa para o enriquecimento nacícmal. No particular, os
EUA nos dão o ensinamento de seu exemplo. Desde
1921, é um "dos países que mais eficazmente subsidiam
sua agricultura. C0rilbín3m- váríos ti pás -de subsídios,
que vão do crédito à indenização por área não plantada,
alêm da garantiã. de preços e de aquisíÇãóOficial das co~
lheitas. Os países do Mercado Comum Europeu r~alizam
políticas globais e nacionais de sustentação à agricultura,
combinando todos os sitemas de incentivo, tais como a
assistência, créditos subsidiados, garantia de preços e reserva de mercado, além de compensação aos exportadores. Não somos cont('a os incentivos à agricultura de exportação. Somos, sim, contra a falta de incentivos à pro~
dução e comercialização de alimentos de consumo interno.

municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores~
Eu gostaria, no final desta sessão, de deixar na mémo~
ria do Senado a lembrança do falecimento, no último dia
26 de setembro, em Sergipe, do industrial e empresário
Murilo Dantas.
~ão ·me foi p_ossível antes, Sr. Presidente - porque es~
taVa aus_e_nte_ 9e Bras_flia - lastimar o desapárecimento
des_te grande conterrâneo, desaparecido aos 59 anos, ho~
mem que deixou uma folha de serviços ao meu EStado
das maiores e das melhores.
Filho de um pequeno banqueiro, -continuou esse banco, depois- se dedicou à agricultuia, foi Secretário de
Agricultura do Estado, criador do grande frigorífico
NUTRIA L, no Município de Propriá, em Sergipe, desaparece -(i~ homem- que fez a melhor seleçào de hinduBrasil, campeão de vários certames em Uberaba, era
uma das figuras promissoras e um dos grandes incentivadores da economia do meu Estado.
Gostaria, portanto, Sr. Presidente, nesta tarde, de
solidarizar~me à famífia do extinto, à sociedade s_ergipa~
na, aos industriais, à Associação dos Criadores de Sergi~
pe, da qual ele foi presidente e grande incentivado r e deixar aqui, nos Anais, a lembrança de todos nós por este
homem que não tem nome em praça pública, que não
--tem esta tUa, qi.re não tem uma lembrança do homem
pÓblico brasile-iro, mas coffio daqueles anõnlmOs que vi~
vem, ao longo da sua vida, a serviço do desenvolvimento
eOOnô-mico e do bem-estar social do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Seriador Nelson Carneiro.

Meus amigos:~
Vamos assumir o poder, obtendo a maioria no Colêgio Eleitoral, em condições multo graves_ D Governo
praticamente suprim-iu o crédito rural para este ario agrí~
cola. A expe.ctativa nacional era a de que aumentaríamos, neste ano, a área de cultivo de alimentos em 2 mi~
lhões de hectares, com a concessão de créditos agríColas
suficientes.
As informações oficfosaS_são, -no entanto, desalenta~
doras. Tudo indica que os agricultores contarão apenas
com um trilhão de cruzeiros, oU seja menos de 500 mi~
lhões de dólares, equivalentes aos juros que pagamos a
cada quinze dias aos banqueiros internacionais.

-""' O:SR.NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinie_discurso.).,...... Sr. Presidente e-Srs. Senadores:
O horário corrido de seis hqras, o estatuto único para
trabalhistas e estatutáríos e o direito de greve para os servidores, constituíram as três principais reivindicações
sustentadas no I Encontro dos Servido_res PúblicOs do
Distrito Federal, iniciado no sãbado último, no Colégio
Santa Dorotéia, nesta Capital.
A pririi.eira reunião, em Brasflia, da mais nomerosa
classe laboral da cidade, foi cercada do esperado êxito,
quando o_ entusiasmo da categoria se fez acompanhar,
nns debates da demonstração de uma efetiva conscientizaçãO,_ para levar avante aquelas justas reivindicações.

Atualmente, com início e fim de expedierltc conCor·
dantes, os funciOnários federais e municípaís, iiintõ oS dÕ
Executivo como os do Legislativo e do Judiciário, trabalham dois expedientes, de quatro horas cada, com duas
horas para o almoço. Como decorrência, temos os
problemas de _congestionamento do tráfego, às oito horas e meio dia, às duas e quatrO horas da tarde; enquanto
o funcionalismo dispõe apenas daquele intervalo para o
trato de problemas pessoais, como o pagamento de impostos, as compras da família, a entrega e busca de alunos nos colégios.
O horário corrido, entre sete e treze horas, não apenas
daria aos funcionários tempo, à tarde, para a solução de
problemas particulares, como contribuiria para o desafogo do trânsito, nas chamadas horas do rush.
Ainda há que se considerar a economia de combustíveis, eliminado dois trajetos diários entre a casa e o emprego, que, para serem suprimidos, custariam, atualmente, um almoço, Cada vez mais caro, pois o custo de vida
se reflete mais fortemente na alimentação.
Também o estatuto único, abrangendo os servidores
regidos pela CLTe os regidos pelos Estatutos dos Funcionalismo Público Civil da União é_ uma providência
que não pode ser mais adiada, em benefício tanto do
Erário como dos servidores, cessada uma discriminação
que não agrada a nenhuma das duas partes, porque, enquanto uns receb_em o décimo terceiro salárío os outros
têm direito a qüinquênio; os estatutários têm garantia de
emprego e os tra_balhistas só recebem como garantia o

FGTS.
Outra reivindicação que não pode mais ser postergada
é o direito de greve, hoje universalmente aceito para todas as classes. Deve~se, no mínimo, revogar o enquadramento do grevista na lei de Segurança Nacional, verda~
deira aberração no Estado de Direito.
Ao registrar esse primeiro encontro do funcionalismo
do Distrito Federal, queremos hipotecar~lhes nossa irres~
trita solidariedade, continuando a lutar pelas suas justas
reivindicações.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se'fiador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE•. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICA DO POSTERIORMENTE.-

O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra- ao último orador inscríto, nObre Senador Jutahy
Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS -

BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores:
O fafo de ler sido possível lograr o consenso parlamentar sobre a nova política salarial do País é estimulan~
te e renova a nosSa _esperança no sentido de que idêntica
atitude produzir-se-à no tocante à lei de informática e
tantos outros assuntos de interesse nacional ou congressual, menos coloridos de implicações- políticopartidárias.
Já se discutiu a saciedade às_ preferências por um dos
-·dois qandid_atos que, atualmente, postulam a sucessão do
Presidente da República. Des_creveram as personalidades
e características de ordem individual de ambos, embora
esquecendo de realçar seus programas de gov~rno ou as
idéia-s -que os inspiram.
E, muitas vezes, além de superficial, incompleta e
equívoca, a análise tem sido levada em tom possional,
fora de alguns parâmetros éticos, que pre-sjdem a boa
c_onvivência política.
Poucos meses nos separam do dia t5_dejaneíro que,
__!Ilanttda t;:Sta mesma poslurã, _inconseqUente ou irrealis~
ta, chegará implacavelmente sem que para saudâ-lo te-
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nhamos obtido qualquer mudança de peso ou impacto
político ·nas regras qUe dirigem· a atividade parlamentar.
Daí por que é preciso agir e agir já!
Não podemos, nem devemos continuar o impasse a
que temos sido levados sempre que se trata de obter uma
decisão_ majoritãria, sobretudo aquelas exj&çntes -de um
quOrum mais qualificado.
Durante estes últimos anos de vida par1amentar não
faltaram idêias, nem iniciativas louvãveis, Oiíginanas de
todas as agremiações poHticas e que se tiarlsformaram
em projetas de leis ou d_e emen_9as à Carta Magna.
E, no entanto, por mais plausíveis e favoráveis -que
fossem ao_ soerguiment_o do PQd~r__Legislativo e à_reati~
vação de suas prerrogativas, sempre se chocaram com a

nossa incompreensão, o ~radicalismo partidãrio, a carên~
cia de objetivídade política-e a conseqüente falta _de quo-

rum.

oS arquivos desta Casa, certamente, serão ricos de ide, ias natimortas, de tentativas frustradas ~atitudes reincidentes daqueles que sempre acreditaram que as coisas
podiam mudar, e a democracia verdadeira se implantar,
com o toque de mágica do legislador.
E ninguém poderá dizer que esta não er_a uma correta
maneira de proceder no âmbito do e$tado_.de_ Oireito, ap.de, pelo menos teoricamente, a lei se -ciriginci_da ativjdade
parlamentar.
Os tempos modernos inverteram, -entre -rms; -este poritO
de partida, transformando o Presidente da República em
lider tegis[atívo e campeão da iniciativa das leis que vingam e_se promu]gam.
Mas, até do Poder Executivo, surgiram projetas _de_
mudança constitucional que, bem entendidos e avaliados, poderiam dar margem a uma reconquista parcial de
nossas atribuições legiferantes e de fiscalização.
A proposta de emenda constitucional, enviada no mês
de abril último a este Congresso, -pelo Presidente da República, poderia, aperfeiçoàvel que era, representar um
avanço, sob vários ângulos, da ativídade congressual.
Entretanto, do mesmo modo que os projetas da Casa,
também ela deparou com obstáculos irraCionais e conheceu percalços, que levaram à sua retirada.
O fato é_de lamentar-se porque, sendo de inicia1íva-go.
vernamental, suas chances de sucesso teriam sido maiores.
E, na verdade, ela alargava prazos para apreciação
parlamentar de __ m_atéria originária _do __ Exe.cutivo, bem
como estimulava nosso papel fiscalizador ao prever que,
nos períodos de recesso parlamentar, uma Comissão Representativa do Poder _Legislativo funcionasse para os
fins do art. 45 da Constituição.
Diante de sua retirada, por dificuldades encontradas
de nossa parte, é fácil imaginar que o _Executivo, pot: si
mesmo, não voltará a oferecer~ nos iguais possibilidades,
senão em período de campanha eleitoral, em que o Go~
verno tem o candidato de sua preferênCia.
Por isso, agora devemos agir, pretender, postular.
Agora, porque depois será tarde demais, quando nos res~
tará apenas a necessidade de nos resignarmoS à nossa incapacidade de fato.
Não podemos levar em consideração a idéia de__ que o
futuro presidente autolimitará seus poderes pela constante consulta aos intt:resses do povo, ou que renunciará
à totalidade de seus mandatos.
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Congresso Nacional estará tão apto quanto qualquer reQUalquer que_ seja o lado d~_opde proven~a o compromisso; -nosso dever de políticos experientes, neste caso,
partição do Executivo para projetar a legislação neces-- --sãfia-a tõdiC e__qualquer ativldade, por mais específica,
tem de ser o ceticismo.
complexa _ou_ soú-stiCada que seja. - Hoje, no Brasil, quem se alÇa às fun-çÕes de Presidente
Não abrimos mão do ''legislar" porque o Brasil é país
da República. adquire poderes tão vastos, que, mal utilide direito escrito e a lej, fruto da vgn_tade do legisl~dor.
zados, podem t~ansformâ-los' ein _um "quase ditador". O
autoritarismo posterior a 1964, por atas institucionais e
Não renunci~mos ao "fiscãlizar" porque, se o Parlamento surgiu num país de direito"jurisprudencial, onde
a elaboração de uma ConstifuíÇão sOb medida, tantas ve"juages m.iide the law", isto aconteceu, precisamente,
zes emendada, alargaram a ãrea de influência do Poder
·para que pudesse controlar os atos da administraçãO Executivo, sobretudo, pela extensão produzida no conceito de segurança_n_acíonal.
pública, preservando de eventuais abusos os integrantes
do pacto _social.
E, pretender, como Montesquieu, que "le pouvoir arfêie te põuVoii" é e:~perança infantil que os casos concreEntendemos que, por mais que se diga o -contrário,
tos .e as estatlsticas relativas à iniciativa das leis promulnem a lei do Çongresso perdeu a condição de rainha das
gadas estão a desmentir.
foQtes jurídiças, nem o poder deixOu de ser, vez por ouPOis, nem~ nóS mesmos, coni:o_membios do Parlamento
tra, usado abusivamente por aqueles que o detêm.
brasileiro, nem o próprio GoYemo, eventualmente, se
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
autolimitando, têm consegu'ido frear o processo de cen--0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais hatralização de força e pode em torno do Executivo. E nós, _
ven9-o que tratar, vou encerrar a presente sessão, desigtanto quanto Outros homens do universo "não ·nos· sentinando para a sessão extraordinária das 18 horas e.30 mimos m-ais em segurança aos· ombros do Leviatã em asnutos, anteriormente convocada, a seguinte.
censão".
Não é razoável, portanto, exigir ou esperar que um
chefe de poder Executivo abdique deste poder, ou o _reORDEM DO DIA
- duza, para satisfazer, a posteriori, compromissos eleitorais de campanha.
Mas é inteligente e factível reivindicar agora dos poH·
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei çia Câticos erri dispUta.
mara n~' 116, de 1983 (n~' 188/83, na Casa ae·origéTn), de
Afinal~ Se ambo::; têm adeptos das várias bandeiras
iniciatíva do Senhor Presidente da República, que autopolíticas_, __ não lhes serã dificU cOmandar s~us_simpatizan
riza o Instituto Nacional de Colonização _e Reforma
tes para votarem esta ou aquela proposição legislativa,
Agrária -INCRA a doar o imóvel que menciona, tendo
que represente intere.<>ses de seus c~rreligionários da clasPARECERES FAVO RÃ VEIS. sob n's 521 e 522. de
se política.
1984, das Comissões:
Não haverá t<.tl~ez melhor maneira de ~estar o prestí-De Assuntos Regionais; e
gio ou a eficiência de um candldato à presidência da Re- De Finanças.
pública do que a de exigir-lh~ um determina~ o resultad~
2
positivo nestes debates parlamentares-em torno de nos_..
sas prerrogativas que, até então, têffi se mantido tão inDiscussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câglórios e ineficazes.
maril.til'-84, de-1984 (n<i> 1847 f83;na Casa de origem), de
Chamo, portanto, a atenção dos ilustreS Senadores
iilíclãtiva do Senhor Presidente da República, que fixa o
para <; necessidade que tern_ps de, a pãftir de nós mesmos
efetivo da Polícia Militar do Território Federal do Amae pela via das proposições legislativas, aproveitar o mopá, e dá outras providências, tendo
mento presente para a reconquista de nossas prerrogatiPARECERES FAVORÃ VEIS. sob nos 546 a 548, de
_
vas funcionais.
__ __
1984, das Comiss-ões:
Sem as mudanças podem ser conseguidã.s, elas devem
-De Constituição e Justiça;
ser pretendidas agora.
-De Segurança Nacional; e
Não importa quem será o futuro Presidente do Brasil.
- De Finanças
Cada um de nós_ acha que seu candidato vencerá.
Devemos trabalhar, desde logo, para propor com se3
--~nedade e competência e cons_eguir, deste modo, a necessária adesão maiÇ>ritãriã dos_ partidos.
Di_scussão, ein turno único·,- do Projeto de Decreto LeSe nossa atitUde foi" i'aciOOal e elevada não terá oposígislativo nº 41, de 1983 (n~' 32(83, na Câmara dos Deputores_de mon_ta ero nenbuma das agremiações, pois sotados), que aprova a reforma de Irahy Moutinho, aluno
mos todos membros de uma instituição comprometida,
da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza-CE, do
que necessita voltar a _ter ou seu prestígio· de outrora.
Ministério do Exército, tendo
Queremos de volta todo_s as nosSas prerrogativas,
PARECERES, sob n<:>s 367 e 368', de 19"84, das Comissobretudo as de legislar e fiscalizar.
sões:
Legislar, ainda que sobre assuntos difíceis, ex:ces_slvã- D~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicid_ade; e
_mente técnicos ou_ menos acessíveis!
-De Finanças, favorável.
Fiscalizar todo os atas da admini~tiação púJ:?lica, direta ou jndireta, e de maneira cada vez mais abrangente!
O SR_-PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estã encerraJã tiVemoS oportunidade de dizer, em pronunciamento
da a sessão.
(Levanta-se a ses_.sao às 17 horas,)
anterior, que com um_a boa. e competente assess?Tia o
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Ata da 168' Sessão, em 9 de outubro de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lenoir Vargas
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume --Altcvir Leal- Eunice MichilesFábio Lucena- Gaivão Modesto -_Odacir SoaresAloysio ChaveS- Gabriel Hermes --Hélio Gueiros -.:__
Alexandre Costa- João Castelo- José SarneY:~ A~~
berto Silva- João Lobo- Almir Pinlo __: JciSé LinsVirgílio Távora ~-cartas Alberto- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Gtfílherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavatcailte -·Leurival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy MagalhãesLuiz Viana- JoãO Càlrrion- Moacyr Oa_llã"- N_elson
Carneiro- Itamar Fl-anco- Morvan Acayaba- Fernando Henrique CardOsO ---:- Si:vero Gomes- Be"riedito
Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges - Affonso Camargo- Jorge -Bornh-ausen ~ Lenoir Vargas
- Cailos Chiarelli - Pedro Simon-.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) _.::::: A liSta de
presença acusa o cOmparecimento de 43 Srs-. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberti a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos t~abalhos_.
O_SrL [i>:Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

t lido o seguinte
EXPEDIENTE
LISTA No 5, DE 1984
EM 10 DE OUTUBRO DE-1984
MANIFESTAÇ0ES FAVORÁVEl$ ÁS SUBEMENDAS À PEC Il/84 (altera dispositivos da Constituição
Federal):
- do Tribunal de ContaS (fe Maceió..:.... AL:
- da Câmara Municipal de Anápolis - GO-;
-da Assembléia Le-gislatíva de Minas Gerais...:.. MG;- da Associaçã-o-doS Magistrados do Pará --PA;
-da Câmara Municipal de Guarapuava ~ PR;
-da Câmara Municipal de Bom Jesus de ItabapÕana
-RJ;
- do Instituto dos Advogados Brasileiros-- RJ;
- do Tribunal de Contas do Rio de Janeiio -- R.f;
-da Associação_ dos Moradores de Porto AlegreRS;
- da Assembléia Legislativa de Florianópolis - SC;
- da Associação dos Magistrados Çatarinenses _""':"""-SC;
- da Câmara Miiiiiclpal de-Maiílii- SP;--·- da Câmara Municipal de Novo Horizonte-:--· SP;
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP;
- da Ciimara Municipal de Santa Isabel - ,SP;
- da Câmara Municipal de Santo -Antônio de Posse
- SP;
- da Câmara Muilicipal de São Carlos - SP;
-da Câmaia Municipal de São José dos CamposSP;
- da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista SP;
- da Prefeitura MUniCipal de Venceslau - SP;
MANIFESTAÇOBS CONTRÁRIAS ÀS SUBEMENDAS À PEC 11 f84 (altera dispositivOs da ConsitiÍuição
federal);

- Câmara Muriicipal da Cidade de SalVã.dor - BA;
- da Associação dos Magistrados do Espí~ito Santo
- ES;
-da Câmara Municipa!' de Arcos- MG_;_
-==--da Câmara Municipal de Marabá- PA;
~do Instituto dos Adyogados do Rio G___rande do Sul
-RS;
-- da Câmara Municipal de Araçatuba - SP;
- da Câmara Municipal de Santos - SP;
~-da Câmara Municipal de São Carlos- SP;
- da Associação dos Magistrados Brasileiros - SP;
--da Ordem dos Advogados de São Paulo - SP;
- da Câmara Municipal de Taubaté- SP.
~

-

- dJ! Associação dos Professores do Ensino Oficia_! do
Estado- de São Paulo, ao PL n<:> 673/83;
.
-do Conselho Regional de Psicologia- SP, ao PL
n• 2.786/83;
-do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos de
SP, ao PL no 3.381/81;
-do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo- SP,
ao PLS n' 31/83;
--do Vereador Walter Felkhan- São Paulo- SP,
ao PLS n' 31/83.
MANIFESTAÇÕES CONTRÃRIAS A PROJETO$;
~-~ da Fede_raçJtO do Comércio do Espírito Santo-ES, ao PLC no 5/84;
-~da Confederação Nacionã.l do Comércio....:.... RJ, :io
PLS n• 88/84; -da Confederação Nacional da Indústria- RJ, aos
PLC n•s 31/79,91, 102, 131, 149/83 e PLS nos 144/83 e
5/84;
- ~~
- do Conselho Federal de Contabilidade - RJ, ao
PLS n• 247/83;
- do Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ, aos
PL n•s 6.032/82, 549/83 e PLS nos 9, 119/83;
- da Associação Comercial e_ lndustriãl de NovoHamb-Urg_Q.=.. Rs, ao PLC _n'1 131/84;
- dã Câmara Municipal de Marilia- SP, ao PL.n9
590/83;
~
.
_---:- d~ Cãtnãrii-Mlmiclpal de" Mauá- SP, ao PLC n"
59/83;
-do Conselho Re.gional de Psicologia- SP, ao PLS
n' 247/83;
-_da Federação das Indústrias de São Paulo- SP, ao
PLS no 178/83;
- da Ordem dos Advogados do Brasil, ao PL -ii9
590/83; .
-do Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga do Porto de S_antos- SP, ao PlS n9 304/81;
- di Prefeitura Municipal de Catanduva- SP, ao
PL n' 3.878/74.

~

MANIFESTAÇ0ES FAVORÁVEIS A PROJETÓS;
- -----:_da Qrdem dos Advogados do Brasil de Goiânia GO"; a~ Pi.' n• 583/82;
- da Federação das Indústrias do Estado de Minas
GeraiS_:.: MG, ao PLS n<:> 12/84;
- - da Assembléia Legislativa do Estado do ParanáPR, ao PLC n• 118/84;
- da Associação de Despesa e Educação Ambiental
--,- PR, ao PLC n• 127/84;
- -do Conselho Regional de Assistentes Sociais-=- PR,
ao Pl n' 1.529j83c
- da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários- PR, ao PLS n9 -103/84-;- ~-da Câmara Municipal de Recife- PE, ao PL n<:>
260/83;
- da Câmara Municipal de_ Belém do São Francisco
- PE, ao PLS no 51/84;
~ ~
- -~
- da-Associação dos Empregados da Cia: Vale: do
Rio Doce- RJ,,<>co PLS n• I03/84;
- da Confederação Nacional da Indústria- RJ, ao
- ~ PLC n• 118/84;
--'-da Federação Nacional dos Trabalhadores nas ln-- tiósírias Uri:Íanas - RJ, ao PLC n~' 1_01/83;
--do Iristituto dos Advogados Brasileiro - RJ, _aos
PL n• 4.422(77 e PLC no 118/84;
- da Câmara Municipal de Carazinho- RS, ao PL
n' 70/83;
-da Câmara Municipal de Guaíba- RS, ao Pl n~'
!29/84;
.
----,-_do Pal-iido do Movimento Democrático B!a5ilelr0
_:_- SC, ao PL n• 3.658/84;
-:- da Çâmara Municipal de Blumenau - SC, ao PL
n' 1.633/83;
~
~
-da Câmara Municipal de Barueri- SP, ao PLS n~'
103/84;
- da Câmara Municipal de MaríHa. ao PL n~'
2.639/83;
. .
~~
~-- da Câmara Municipal de Mauá- -SP, a PEC n~'

MANIFESTAÇOES FAVORÁVEIS AO PLS 51/83(fenumeração de vereadores):
-da Câmara Municipal de Anápolis ---GO;
- da Câmara Municipal de Goiãnia _:: GO;
. ;. ;;.. da Câmara Municipal de Catanduva- SP;
- da Câmara Municipal de Marília - -SP;
-da Câmara Municipal de Bragança Paulista - SP:
- dã Câmara de Vereadores de Guaraci- SP;
- da Câmara Municipal de P:Jlmares Paulista - SP;
- da Câmara Municip31 de Santo Antonio da Posse
-SP;
-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista~
SP; - da Câmara Municipal de São José dos CamposSP;
- do Líder do PMDB de Tambaú - SP;
- da Câmara Municipal de Vargem Grande - SP.

~47/82;

-=- da_ Câmara Municipal
ãO PC li9 215/83;

de Mogi das -Cruzes - SP,

-da Câmara Munidpal de Piracicaba- SP- ao PL
n• 135/84;
.
- do Sindicato dos Operários nos ServiçOs Portuários
de Santos - SP, aos Pl n9s 2.918/80 e 5.863/82;
---i: do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material El~trico de SantosSI>, ao PLC n• 100/83; _ ~
- da Associação dos Advogados de São Paulo- SP,
ao PL no 2.364/83;

MAN1FESTAÇ0ES FAVORÁVEIS AO PLS 70/84
(modiflca a Lei n<:> 5.969/73 que~instituiu o PROAGRO}:
--

----da Cârnara Municipal de Antônio do Prado- RS;
- da Câmara Municipal de Pelotas - RS:
-do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
-RS;
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- do Conselho Regiomil de Enfermagem de Porto
Alegre- RS;
- da Câmara Municipal de Sarandi - RS;
-da Câmara Municipal de Santiago:~--:~..S.
MANIFESTAÇ0ES FAVORÁVEIS AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR 154/84
(cria o Estatuto da Microempresa): _
-do Dr. Itamar Silva- Vitória- ES;
-do Dr. João Pereira de Moura- Luziânia- GO;
-da Câmara Municipal de Cuiabã- MS;
-da União dos Varejistas de Minas Gerais..:.... MG;
-da Assembléia Legislativa do Paraná --PR;
-da Câmara MuniCipal de Mandaguari- PR;

- da Associa-ção Comercf31 e Industrial de Caruarú
-PE;
-do Clube de Diretores Lojistas deTeresína -_PI;
- da Câmara M uniC:ipal de Caxiils- do Sul - RS;
-da Câmara Municipal de Cr_i..!z Alta - RS;
-da Câmara Municipal de Santiago - RS;
-da Câmara Municipal de São Gabriel - RS;
-da Câmaia Municipal de Canoinhas - SC;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina- SC;
-da Câmara Municipal de Assis - -SP;
- da Câmara Municipal de Bastos - SP;
-da Câmara MUnicipal de Cotia- SP;
-da Câmara Municipal de Diadema - SP;
-da Câmara Municipal de Dumont ---SP;
-da Câmara Municipal da Estância de Socorro SP;
-da Câmara Municipal da Estância Turística de Poá
-·sP;
-da Câmara Municipal de Ibirinã - SP;
-da Câmara Municipal de Marília - SP;
-da Câmara Municipal de Matão - SP;
-da Câ-mara MunidPal de Mauã _- SP;
-da Câmara Municipal Mig'uelópolis-- SP;
-da Câmara Municipal Mogi-Mirim - SP;
-da Câmara MunlcíPal de Pedro de Toledo - SP;
-da Câmara Municip"al de Piracaia- SP;
- da Câmara Municipal de Presidente Venceslau SP;
-da Câmara Municipal de Santa Izabel- SP;
-da Câmara de Santo Antônio de Posse - SP;
-da Câmara MuniciPal de São Carlos - SP;
-da Câmara Municipal de São João da Boa VistaSP;
-da Câmara Municipal de Rubinéia ---SP;
-da Câmara Municipal de Sertãozinho_ ~ SP;
-da Câmara Municipal de Tapiraí ~cSP;
- da Câmara Municipal de Tietê - SP;
- da Prefeitura Mt.iniciJ)al de Embu -- SP.
DIVERSOS:
-da Câmara Municipal de Salvador- BA, parabenizando a Cidade de Santos e a Bancada do PMDB, pela
eleição de seu Prefeito;
- -- -da Câmara Municipal de Uberaba- MG, sugerin~
do participação dos Vereadores no Colégio Eleitoral;
-da Câmara Municipal de Alcântara- MA, comunicando posse do Vereador Benoni Costa: Ferreira;
-da Câmara Municipal de Cornélia Proc6pio- PR,
sugerindo que as verbas destinadas aos impressos de pronunciamentos dos parlamentares sejam utilizadas na
aquisição de material didático para orientação de trânsi~
to nas escolas;
-da Câmara Municip<il de Pato Branco...,... PR, sugerindo que as-verbas destinadas aos impfessos de pronunciamentos dos parlamentares, sejam uJilizadas em_ gêneros alimentícios às pessoas carentes; ·
-da Câmara Municipal do Rio de .Janeiro- RJ, sugerindo à Comis-são de EducãÇãá_i:: CUltura deSta Casa
1reparação das disciplinas de Geografia e História no
currículo escolar das turnas de 5• a 8• série do 19 grau;
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-da Câmara MuniciPal de ÇruZ Alta- RS, Sugerindo mudança na Resolução do CONTRAN, de "o_brigatório para opcional";
.
"-'-da Cânlafa Municipal dC:s-Iuffienau -:-SC, sugerindÕ modificação da- atual Constituição Federal, relatíva
~
ao voto _vinculado;
-da Câmara Municipal de Araçatuba- SP, sugerindo congelamento dos aluguéis residenciais;
-da Câmara Municipal de Cachoeira Paulistã --SP,
solicitando junto a TELESP, a abplição da taxa de religação de telefones;
-da Câffiara Municipal de Cotia.::.. SI\ sugerindo alteração na Lei do Inquilinato, resguardando o pagamento do imposto predial e taxas de serviços ao proPrietârio;-da Câmara Municipal de Guarul&os --PS, comunicando p~sse dã Cãffiara Meir-Opoliúula dã Grinde São
Paulo;
-da Câmara Municipal de-S3ritos _:-_gp, sugerindo a
autonomia polftica para todos os Municípios de São
Paulo;
-da Câmara Municipal de São Carlos ----SP, comunicando posse da Diretoria Executiva do Conselho Fiscal da União" dos Vereadores do Estado de São Paulo;
_ -da Câmara Municipal de São JoSé dos c'am_poSSP, sugerindo alteração na Lei do Inquilinato, no sentido de dar maior amparo aos locatários;
- da Câmara Municipal de Vargeril -Gritrlde Pâi.diSta
-:- SP, comunicando posse da Câmara Metror:iolitaria da
Grande São Paulo.

EXPEDIENTE ENCAMINHADOS ÃS BANCADAS
ESTADUAIS:
- da Assembléia Legislativa de Florianópolis - SC,
solicitando maior atenção nos critério,!> para a aposentadoria por tempo de serviço:
-da Assembléia LegiSlativa de São P-aulo - SP,
apoiando reivindicações do médico residente à alteração
da Lei no 6.932/81;
-do Sindicato dos Vereadores_ Ambulantes e dos Feirantes de Salvador -- BA, sugerindo redução de alíquotas;
-da Câmara Municipal de Farroupilha - RS, contrãria a construção e barragens na bacia do ri.o U rugua);
-da Câmara Municipal de Bastos- SP, sugerindo
Emenda Constituição para os M uniCfpiõs elaborarem
sua própria Constituição;
-da Câmara Municipal de Cosmópolis- SP, sugerindo controle no constante aumento da tarifa elétrica;_
-da Câmara Municipal da EstânCia Balneária deltanhaém- SP, encaminhandO moçào-coritrã iristã.lações
de Usinas Nucleares no litoral sul;
-da Câmara Municipal de Mococa - SP, encaminQando moção de protesto à lei n9 3.930, de 19-12-83_;
- da Câmara M unícipal de Presidente Prudente ..,...
SP, solicitando para os trabalhadores rurais os Q~nefí
cios da Lei n<? 6.226, de 14-7-_75;
-da Câmara Municipal de Sã_o Paulo- SP, encamiil&ãridO moção de pfOteSto pelo ato de violência contra a
Vereadora Raquel Cândido e Silva, em Porto Velho.
-O SR•. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) diente lido vai à publicação. (Pausa.)
Passa-se à

O Expe·

ORDEM DO DIA
Item 1:

DiSCussão, em turi1o .único! do Projeto de Lcei da
Câmara n<? 116, de 1983 (n9l88f83. na CiSa 'de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o InSfítuto-Ná.cionâl de Colo~
~iiãção e Reforn:a Agrãrí~_-- INCRA~ a doar o
Imóvel que menctOna. tendo
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_PARECERES FAVORÃVEIS, sob n"'s 521 e 522, de
1984, das Comissões:
- de Assuntos Regionais;
- de Finanças.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não haveÕdo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam -queir3.ni peiinanece-r
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vaí"à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado

PRO.!ETO DE LEI DA CÁMARA No ll6, DE 1983
(N<1 188/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza o InstitUto National de C~ionização e
Reforma Agrária - INCRA, a doar o imó'l'el que
menciona.

O Congresso nacional decreta:
Art. 19 Fica o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrãria- INCRA, autorizado a doar ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-IBDF, o
imóvel com 3,0930 ha (três hectares, nove ares e trinta
centiares), denominado "Bom Jusus", localizado no municíp-io -de Campo Largo, Estado do Paranã.
Parãgrafo único. O imóvel a_que se refere este artigo
está transcrito em nome do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no Registro de
Imóveis da Comarca de Campo Largo, no livro 3-X, a
fls. 60, sob o n<? 26.956, e tem o-seguinte períriletro: partindo do ponto PP-0, situado no ponto comum de divisa
de terras de Ermírio Klentz e Augusto Andreassa, segue
coitfrontando com terras de Augusto Andreassa e Pedro
Castelo, com os seguintes azimutes e distâncias:
44°59'45" -_50, 10m, 11°31'10"- 20,20m e 54°19'5S~88,05m, passando pelos pontos I e 2, até o ponto 3, situado à margem da Estrada do Engenho; daf, segue c-ongrontando com a Estrada do Engenho, azimute de
145°30'40" e distância de 8 t,42m até o ponto 4. situado à
margem da estrada acima citada, esquína da Rua 15 de
Novc;mbro; daí segue com o azimute de 157°5fí'OO" edistância de 33,93m, até o ponto 5; daí, segue confrontando
- Coin terras de Francisco Verbicaro, com os seguintes azimutes e distâncias: 223001'10"- 67,20m, e 128°46'26"
-51, 35m, pass3rido pelo ponto 6, até o-Ponto 7, situado
no ponto comum de divisa de terras de Francisco Verbicaro e Frederico Perusso; dai, segue confrontando com
ii::rf~s _2~ Frederico Pefusso, com os seguintes azimutes e
distâncias: 230°54'01" - 63,30m e 100°09'46" -~7,97m.-passando pelo ponto 8 até-o ponto 9, sitúado nO
po.nto comum de divisa de terras de Frederico Perusso e
Augusto Andreassa; daí, segue confrontando com terras
de Augusto Andreassa, com os seguintes azini.utes edistânCi3.s:-IOT(fl7'48" -- 38,40m, 127°09'04" - 11,75m,
270027'20"- 51 ,30m, e 256°44'26"- 92,7om;-passando
"pelos pontos 10, 11 e 12, até o ponto 13, situado no ponto comum de divisa de terras de Augusto Andreassa e
Pedro Coltro; daí, segue confrontando com Terras de
Pedro Coltro, conl- os seguintes -azlrriiih~s e distâncias:
297°47'02" - 76,53m, atravessando um banhado,
341°44'53"- 29,30m, e 279°08'13"- 3,02m, passando
pelos pontos 14 e 15, até o ponto 15A, situado na divisa
comum de terras de Pedro Coltro e Ermírió Klentz; daí,
segue confrontando com terras de Ermírio Klentz, com
-os-seguintes azimutes e distâncias: 354rl55'09"- 6l,20m, e
352°28'44" - 42,90m, passando pelo pontO 16, até o
ponto PP-O, início da descrição deste perímetro. Art. 29 O imóvel a ser doado se destina ao funcionamento do Posto de Fomento Florestal. do IBDF.
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Art. 3" A doação de que trata esta lei, será efetiVada
mediante termo, a s_er o_u_torgado pelo Instituto Nacio_nal_
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 49 O imóvel, com suas benfeitorias e aceSsOrfoS,

reverterá, de pleno direito, ão patrimônfo do Instituto
Naciona de Colonização _e Reforma Agráría --INCRA,
independentemente de qualquer indcnização, se, ·em
qualquer tempo, vier a ser dada ao imóver d€stiilaçã0 diversa da prevista nesta lei.
Art. 59 Esta lei entra em vigOr na data de sua p_ublicação;
Art. 69 Revogam-se as disposições em Contt'áfj~.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 2:
Discussão, em turno únicO; do Projeto de Lei da
Câmara n~' 84, de 1984 (nl' 1.847/8'3, na Cas-a (fe-Õrigem), de iniciativa do SenhOr Presídente da República, que fixa o efetivo da Polftrcã M:i[ítar do
Território Fedi.:rardo Amapá, e dá outras prov(dências, tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, soO n"s- 546 a
548, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Segurança Nacional; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não ha_vend_o_quem queira discuti-lo, declaro-a en-Cerrada.
Em votação. __
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte- o projeto aprovã.Oo

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N~' 84, DE 1984
(N~> 1.847/83, na Casa de origem)
De ihicíatívado Senhor Presidente da República
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Território Federal do Amapá, e dá outras providências.

O COngresso Nacional deçret_g:
Art. l~' O efetivo da Polícia Militar do_l:er_ritório Fe-:
deral do Amapá será fixado pelo Govern_ad_QI, Qu_yj_d_o_o
Ministério do Exérdto, através de Quadros de organização, dentro do lirriite máxirriO de 900-(nov-ecentos) homens.
Art. 29 O preenchimento das vagas decorrentes desta lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão,
somente será realizado na proporção em que forem implantados os órgãOs, cargos e funçõeS previstos rioS Q-uà~
dros de .Orgari(zação, observados, nos casos_ de promoção, os infeistícios -eStabelecidos na legislação "ispecÍfíca:
Art. _39 As despesas com a execu~ão desta lei correrão à conta das dotaçi5es _apropriadas constantes do
orçamento do Território Federal do Amapá.
Art. 4~> Esta Lei eiúra em vigoi" ria data de sua publi~
cação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

·' --:-"" d_~_çonstituição e Justiçã; pela constitucionali-dade e juridicidade; e
-- dC: Finanças, favorável.
Ein discussão o projetõ. -(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. -·
Em votação.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_ AProvado.
ffiãtéria Vaí à Comissão _9e Redação.

. :. *-

1:: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
·N" -41; DE 1983 . .
.
.
--~--U~J9

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 44, de 1981 (n9 587 j79, 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 sorri - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n"s 186 e 187, de 1983., das Comis-

S-õeS:
-de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
-de Finanças, favorável.

s

32/83, na Câmara dos Deputados)

Aprov_a a reforma de Irahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza- CE, do
Ministério do Exército.
-0 Congresso Nacional decreta:.

VotaçãO, em turno único, do ProJeto de Lei da Câmara n~' 53, -de 1977 (n9127f75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a obServar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo
PÀRECERES FAVORÁVEIS, -sob n•s 1.360 e !.36!,

Fica aprovado o ato do Presidente da República que concedeu reforma a Irahy Moutinho, aluno
da Escola Vreparatória de C<:~detes de Fortal_eza - CE,
do Ministério do Exército, bem como o_atoque__o__pro~
moveu ao Posto de 1~'-Tenerite, de acordo con:i_a autorização prevista no§ 8~' do art. 72 da_,Co_nstituição Federal,
na redação dada pela Emenda Constitucional p9 8, de 14
de abril de_l977.
.
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na
data qe sua publicação.
Art. }I'

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais
havendo_a_t_ratar:, YOU encerrar a sessãO, designando para
a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

de 198 L,. das_ Comissões:

_- de Legislação Social; e
-de Educação e Cultura.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), que
a aliênaçãõ de imóveis i"eSíaenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n's 335 e 336, de ! 980 e 635 e 637,
de 1981, das_ Comissões:
...:. de Tratisportes, Coniunicação e Obras Públicas, 19
pronUnciamento: contr~rio;_ 2" pionunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, 11' pronunciamento; favorável; 2~> pronunciamento: favorável à Erritmda de _Plenário; e
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitUCii:m-a1idade e
jurtdiCídade do Projeto e da Emenda de Plenário.
'ãtitói"izã

I

PROJETO DE LEI DO SENADO N' !39, DE !984
(Em regime de urgência- art. 371, e, do Regimento lnterno)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei d.o
Senado n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que revoga õ Decreto-lei n~ 1.541, de 14--de
abril_de 1977 (Lei das Sublegendas) (dependendo de Parecer da Comissã.o de Constituição e Justiça).

2
PROJETO DE LEI DO SENADO N• !40, DE !984
(Em r_egime de urgência- art. J71, c, do Regimento IntefnoJ -·
·
D-iscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 140, de 1984, de autoria do Senad_or _Nelson
Çarneiro, que altera a redação do art. 250 e restªbelece
os arts. 252,253 e 254, todos da lei n~> 4.737, de 15 de julho de 1965_ - Código Eleitoral - f rev:ogando o
Decreto-lei n~' 1.53.8, de 14 de abril de 1977 (dependendo
de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça),
3

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~' 41, de 1983 (ni> 32/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova a reforma de Irahy
Moutinho, aluno da Escola Preparatória de Cadetes
de Fortaleza- _CE, do Ministério do Exército, tendo
PARECERES, sob n"s 367 e 368, de 1984, das
Comissões:
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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 da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de FintuJÇas.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei_da Câmara n<? 14, de 1984 (n" 2.867 j76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovadas pelo Decreto-lei nl' 5.452, de 1" de maio
de 1943, pafa o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpci":S, teJ?.dO
PARECERES, sob n~'s 299 e 300, de 1984, das COmissões:
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalida,~e e
j uridicidade; e
-de Legislação Social, contrário.

Votação, em turno único (apreciação prelimiilardajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter~
no), do Projeto de lei da Câmara nl' 79, de 1979 (nl'
1.511/75, 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 Soci<i.l, alferada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n"s 692 e 693, de 1982, das ConiissõéS:
- - ::-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Sub.stitutivo que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de legislação So~
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.
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Rece_bi o seguinte telex, que passo- a ler para constar
dos Anais do Senado:

9
Votação, em segundo turno, do Projeto de lei do Senado nY 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco,
que estabelece abatimento nos preços de derivados do
petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo
próprio de motoristas prOfisSIOilãis autôflOmó"S,--fêiido
PARECER, sob n9 533, de 1984, da Comissão:
-de Redação, ofereCendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação-do Requerimento n9 240(84,
do Senador Virgílio Távora, solicitando Seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.)
lO

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laéliã"de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de 27 de-maio de 1969, que institui a Loteria ESPOrtiva
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25,_de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: contrário; 29 pronuciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do Substitutivo da Comissão___ _de: Finanças;- e -de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece:

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

(Levanta-se a sessão as 18 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCI/1750 PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃODEB-10-84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Conto
Lider. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Seriadores:
-

!l'Z.C;S .SENJ.OO

Exm<:> Sr.
Senador Humberto Lucena
Senado Federal
Brasília --DF
Ao comu-Oicar nobre Senador que enderecei telex
ao Exmo. Senhor Presidente Republica sentido dispensar_ Wallig Nordeste aqui sediada igual tratamento dado para reabertura fábrica tecidos Nova
America do estado do Rio de Janeiro vg encareço
seu empenho objetivando Sensibilizar aqUela autoridade decidir favoravelmente este justo pleito população campinense com o que estaremos reconduzindo ao trabalho um contingente de mil et quinhentos
operários atualmente ãa margem processo produção antes que a justiça leve a leilão acervo tão
grande quanto viável economicamente frustrando
uma grande massa trabalhadores e sangrando ainda
mais economia nossa cidade pt Es.tou certo contarei
seu necessário e imprescindível apoio e endosso da
condução este- assunto pt
Cordialmente - Ronaldo Cunha Lima, Prefeito.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a WALLIG Nordeste
foi, sem dúvida alguma, um dos grandes proje"tos imp!àiitados, n"ã nossa sofr-ida Região, no setor da industrialização, pela SUDENE. Trata~se, aliás, do primeiro
projeto implantado no distrito industrial de Campina
Grande, ao tempo que ainda era prefeito daquela Cidade
- o ii osso nustre conterrâneo Newton Rick. Pois bem, essa
fábrica pre,stou relevantíssimos serviç-os ao Nordeste e ao
Brasil, não só do ponto de vista social, porque além de
empregar diretamente cerca de I .500 operários, como se
refere o nobre Ronaldo Cunha Lima, ela também indiretamente assegurava trabalho a cerca de mais de 2 mil
pessoas, mas também econômiCO, pois quase toda produção era exportada para diversos parses, carreando divisas para o nos-s-CJPaís, que se encontra numa situação
ainda muito precária na sua balaça comercial. De uma
hora Para outra a indústria foi desativada pelo grupo

rio-grandense-do-sul, que era seu proprietário-, e levou,
então, a cidade de Campinã Grani::tf::, tõda a Paraíba e
todo o Nordeste, a um apelo permanente às autoridades
responsáveis pela nossa economia, a partir da SUDENE,
do Ministério do Interior, da Presidência da República.
Portanto, neste instante, levo ao conhecimento do Senado e da Nação esse telex que recebi do Prefeito de
Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima, e subscrevo integralmente o veemente apelo que aquele ilustre conterrâneo dirigiu ao Senhor Presidente da República, João
Figueiredo, solicitando ·a·-sua Exce1ência _que tome as
providências necessárias junto a quem ~e direito, para
que em relação a WALLIG do Nordeste o Governo aja
da mesma maneira como agiu, no que diz respeito à
Companhia Nova- América, cuja (ábricã foi reaberta
para alegria e sobrevivência de tantos milhares de brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado·
res. (Muito bem!)
(*) ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N9 16, DE 1984
A Comissão Diretora do Senado federal, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e nos
termos dos Artigos 7<~, 47 e 483, § 5ti>, do Regulamento
Administrativo, aprovado pela Resolução n'i' 57, de 1976,
e tendo em vista o que dispõe os Atas n'i's 18, de 1976 e
09, de 1980, resolve baixar o seguínte Ato:
Art. J9 Fica aprovado, na conformidade das discriminações dos Quadros I e V, anexos, Orçamento Interno
do Fundo de Informática e Processamento de Dados do
Senado Federal- PRODASEN, para o exercício financeiro de I 984.
Art. 29 Este Ato _entra em vigor na data de sua
publicação.
seriado Federal, 13 de setembro de 1984.- Lomanto
Júnior- Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Raimun~
do Parente --Aimir Pinto - Martins Filho.

(*) Republicado por haver saido com incorreção no DCN (Seçâo ll) de 27·
9-84.
'
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194-.800.000,00
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PORTARIA N• 49, DE 1984
O Diretor-Geral, no uso das atríbuiçaes que lhe confe-re o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Sena-

p!ÃRIODO CONG~ÉSSÓNACJONAL (Seçilo IIl
'
do Federal, resolve: desjgnar Antonio Carlos Simões,
Assessor Legislativo, Ubaldo Gonçalves, Técniçn Legislativo, Mário Sérgio da Silva Martins, TéCrfico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a
Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos

Outubro de !984 -

constantes no Processo n~" 012321842, nos termos do artigO 481 e§ IQ do Regulamento Administrativo.
Senado F ec:teral, 9 de outubro de 1984. -

gueira da Gama, Diretor-Geral.

Aiman No-

República federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XXXIX - N• 126

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 1984

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I' da Constituição e eu, Moacyr Dali a, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 42 DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.116, de 7 de maio de 1984, que "fixa remuneração de Diplomatas servindo
em organismo internacional e dá outras providências".
·
Artigo único. E: aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.116, de 07 de maio de 1984, que. "fixa remuneração de Diplomata
servindo em organismo internacional e dá outras providências".
Senado Federal, em 9 de outubro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos terinos do art. 55,§ ]9-da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 43, De ·t984
Aprova o texto do Decreto-leio• 2.117, de 7 de maio de 1984, que "altera o Decreto-lei n•1.341, de22.deagosto
de 1974, e dá outras providências".
Artigo único. E: aprovado o texto do Decreto-lei n• 2117, de 7 de maio de 1984, qu~;"altera o Decreto-lei n• 1.341, de 22
de agosto de 1974,' e dá outras providências"
Senado Federal, 9 de outubro de 1984. -

Senador Moacyr Dalla, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos .termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1984
Aprova o texto do Decreto-lei o• 2.114, de 14 de abril de 1984, que "Institui a Gratificação de Incentivo à Atividade Médica na Presividêncla Social, e dá outras providências".
Artigo único. E: aprovado o texto· do Decreto-lei n• 2.114, de 23 de abril de 1984, que. "institui a Gratificação de Incentivo à Ativídade Médica na Previdência Social, e dá outras providências".
Senado Federal, 9 de outubro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.
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Mesa do Senado Federal

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
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Diretor Executivo
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Diretor Administrativo

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Da lia,
Presidente do Senado Federal, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1984Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça, concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982. ·
Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Sanilâtia FroiíteidÇa;conéluído entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caí-ácas, á rg·:::efevereiro del982.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

ACORDO SOBRE COPPERAÇÃO ·sANITÁRIA .
FRONTEJRIÇA ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRAS1L
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DÃ VENEZUELA
O Governo- da República Federativa do Brasil
O Governo-da República da Venezuela,
. CONSIDERANDO que os povos da ambos os-pafses
têm intereSse comum na Promoção, ·no fomento, e na
conservação- e ná-1'éstituiçãõ da -s-aúde, e que- seus -eS-_
foi'cos cooperativos para· inter_cambiai-- cOilhecimeiitOS
técnicos e práticos contribuirão para que se atinja tal

fim,

~

-

-

~-

ACEITANDO o prinCípio uri.iversal de qrii- não devem existir fronteiras, tanto para ob-i-igaçãO dos GQyer-'
nos no que se refere ao cuidado da saúde de seuS pov-os,
quanto ao :direito de seus cidadãos receberem proteção
sanitária,
-~
ACORDARAM o seguinte:
Artigo I
Os Governos do Brasil e da Venezueiã compiometem-~_aç:IQ1ar as medidas preventivas e_ de controle, de acordo com suas possibilidades, tendentes a resolver os
problemas de suas zonas fronteiricãs , no que diz respei"to à malária, tripanosomíase, febre amarela, oncocercose, hanseníase, leishmaniose, doenças venéreas_, tuberculose, hepatites e saneamento ambiental,
Artigo II

Ne&ro

tlidpiOS di B3rceiOs; Santa Isabel do Rio
e SãO
Gabriel da Cachoeira, do -NadO- dó AnlaZoiíãS:; ·e dõ
- ladO da Venezuela: o Territófio Federal-A-mazonas e o
Estado B'olívar,
Artigo III
Os Governos do Brasil e da Venezuela poderão acordar formas de ajuda técnica recíproca, bem como intercâmbio de pessoal e outl-os reCursos- ~para controlar sittiáÇões sanítáiiaS, pof aÇão direta de ambos os- PiiSeS,
:Jo- Õ:u com a cõOPei-ação da OrgánTzaÇão~Paíl-Ainei-iCami da
· Sáúde, quando solicitada.

Artigo IV
Os GovernoS do Brasil e da Venezuela comprometem~ se a tomar as medidas necessãrias para o estrito cumprimentá da notificação 'ieCTproca periódicli dos· casos-de
malária:~ febre amarela e qualquer outra enfermidade
--:que, 3.juízo_ de ambos Governos, requeira uma Consideração especial, ocorridos em suas áreas fronteiriças, indicando, a cada oportunidade, o local àe origem dos caso~;
e, além disso, no que se refere à febre amarela, mantersc-ão informados rtciproc_amente sobre o an~amento da
epizootía e sobre as pesqu"is"as de laboratório ou de _campo relacionados com os aspectos epidemiológic_QS dessa
endernia.
A~igo

V

Os Governos do Bfasil e da Venezuela COmprometem---a) de funcionáriõs sanitários vinculados ao cumprimanto das disposições deste Acordo, pelo menos uma

se a manter um intercâmbio periódico:

Entende-se, como área de aplicação deste Acordo, do
lado do Brasil: O Território Federal de Roraima eos:Mu-

ao·

vez
ã-~o Para clue-se inrormem sobre o andamento e os
·p-rogr'~SSo-i- obtidos nas _campanhas contra as doenças
enumCradas_no Artigo I e tro-qu-em idéias Sobre assuntos
d_e interes_se com~~;_ e
--b) de informações completas sobre a situação epidemiológica, as medidas adotadas e os resultados obtidos,
por ocasião das reuniões previstas no item a deste Arti-

gd.-Artigo VI
Com relação aos programas de erradicação da malária
naárea fronteiriça, os Governos do Brasil e da Venezuela consideram_ indispensável:
-: _~) Re~lizar _c!lmpanhas tendentes a reduzir a trans~Gs-ãõ efou ã -eriadicação da doença;
b) Continuar o intercâmbio de informação--na forma
·mais cõinj:tleúi-6 oPOriuiúi possível, especialmente na que
se refere às_ localidades de onde procedem.Ôs casos importados, a fim de assegurar o aprimoramento dos trabalhos que se desenvolvam em ambas as áreas. Para
çompletar este iiltercâmbio, os diretores regionais de
cada piograma viajarãO- ao país vizinhO;- tãnto para reuniões periódicas, quanto para visitas de campo.

A Organização Pan-Americana da Saúde poderâ ser
convidada a participar dessas reumões c das visitas de
-campo.
Destas atuações, preparar-se-ão relatórios que permitam a ambos os países º-prosseguimento do programa;
c) Tã.nto quanto posS-ível, as áreas franteiriças adjacentes Serão periodíCamente informadas sob1·e as medidas antimaláricas executadas pelos respectivos serviços
de- erradicação de cada pais.
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Artigo VII

Artigo XII

Ambos os Governos obrigam-se a rrianter um conhecimento da distribuição, comportamento e suscetibilidade
a insetiddas do aedes aegyptl na ârea fronteiriça e a desenvolver as atividades necessãrüis Para COmbãtef o aedes aegypti em todo o seu território, dando prioridade,
sempre que possível, às zonas fronteiriçaS e ·aoS rfoftos e
aeroportos de trânsito ínternacional.-Da mesma fúma, obrig8m-se a praticar sistematicamente a vacinação anti-amarílica das peSSois residentes
nas áreas endémicas.

- Os dois Goverrios corlcoid<iiil em estudar a organizaÇão, em Qeterminadas localidades fronteiriças, de serviÇos de controle de doenças venêreas, com base na uniformidade dos métodos epidemiológicos, do diagnóstico,ae-fi"afamentO e controle, e da denúncía recíproca de
doentes que desertam ~u resistem_ ao tratamento.

Artigo VIII
Os países signã:táríOS, de -acotdo com os planos tfaçados pela Or8aniiação Pan-AmC:riciãria da Saúâe· (ôPAS)
intensificação 6 estudo da doença de Chagas na ãrea
fronteiriça, para melhOrar o conhecimento da endemia e ~
prevenir sua difusão.
Artigo IX
Os doiS GoVernos, em- -at<:nçãO-:-à-lffiPQrtância -epíde~ -~
mio16iíca da onCocercoSe em suas áreas fronteiriÇas,
concordam em coordenar seus esforços para o cOnheCimento da magnitude da endemia, o aprimoramento do
tratamento de casos e de suas seqüelas, o intercâmbio de
inforrriaÇões sobre o-s seus achados clínicos, de InveStigação entomológica e esfatística geral, que resUmam o
progresso do programa que desenvolvem em comum.
Artigo X
Ambos os Govérnos, conhecendo o progress~ das investigações clínicas, epidemiológicaS e ·ter3.Pêiitiéâ.s que
se adiantam em amhos os países, e, em especiãl, õ àesenvolvimento da vacina contra hanseníase, comprometemse a manter um estreito intercâmbio de--informações
científicas e o- desenvolvimento con}untõ da: aplicaçãO
maciça da mencionada vacina.
·
Artigo XI
Ambos os G_o_v_ern-os comprom.efem-se a propiciar a
pesquisa de casos de leishmaniose, seu devido tra~aJllen
to e as investigações Pró"prfãS de seus -ãgeriti:s tra~sniiS~o
res e do possível controle endémico, conhecendo as condições ecOfógicas cOmUnS-qUe pei-míieffi o SurgimentO
permanente de casos dessa endemia tropical em suas zo-nas fronteiriças.
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reza o tornem aconselhável; e, através de "seus serviços
sanitárips frontei_riços, estabelecerão, dentro dos limites
deste Acordo, as medidas indispensáveis para o controle
das doenças mencionadas no Artigo I e para as quais não
tenham sido estabelecidas disposições particulares.
Artigo XVIII
Os Governos do Brasil e da Venezuela comprometemse a não adotar medidas de profilaxia intúiiãcional que
impliquem o fechamento total de suas respectivas fronteiras e limitarão as medidas, qu<indo foÍ' indispensável,
à zona afetada. As medidas em tela s6 poderão ser dispostas pelas autoridades sanitãrias nacionais _de acordo
com o Regulamento Sanitário Internacional, e serão notificadas imediatamente à Organização_ Pan-Americana
da Saúde.

Artigo XIII
Ambos os Govemos comprometem-se a manter uma
informação constante sobre a incidência de casos de tuberculose na população da zona fronteiriça, -assim como
informação periódica quantõ ao andamento dos programas, que inclui -o acompanhamento de casos em grupos
de população migratória para efeito de uma maior cobeftura -de seu tratamento.

Artigo XIX
Artigo XIV
Cada_ Governo designará uma Comissão Permanente
em seus .Pais.. ç;_ons.ti1uída por não mais de três funcionários. que serão responsáveís pela promoçãO e coorde'nação das ações a que se refere este AcordQ.

Ambos os Governos concordam, com relação às hepatites, em trocar informações de natureza epidemiOlógica,
QU.antõ~à-S mêdidâS--eVeôtuiüs dC.cOrltrOie, à sUã-inCiêiênci~-e aos piê>iressos da ·pesqUisa medicá sobr; a doençj.
Artigo XV

Artigo XX

Os- Governos de ambos os países comprometem-se a
estirgular 9 intercâmbio de informação epidemiológica
ou de qualquer outra natureza relacionada com a ãrea de
saúde fronteiriça, que permitã: Um melhoi- conhecimerito
da situação. demográfica, cultur-al e antropológiCa das
populações indígenas que habitam as grandes extensões
de suas fronteiias. -· · -·
-

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra
do cumprimento dos requisitos legais internos neces_.s_ãrios â__aprovação do presente Acordo, o qual entrará
em vig:or na data da l"!ltima notificação.
Artigo XXI
~~~O

pfesente-Acordo terá vigência indefinida. Q1:1alquer
das Partes poderá denunciá-lo, por via diplomática: Neste__caso a denúncia sustirâ efeito 6 mese_s após a data da
denúncia.
-

Artigo XVI
Ambos os Governos, em atenção à escassa infraestr.utur:a disponível para atender a população-dispersa
residente nas _âreas fronteiriças. _de ambos ,os países,
Comprometem-se a estimular o desenvolvimento dos cuidados primários de saúde, mediante o establilecimento
de uma rede de serviços de díspeniârios rurais devidamente estruturados.

Artigo XXII
O presente Acordo poderã ser modificado por mútua
decisão das Partes. As Ínodificações acordadas entrarão
em vigor ha forma indicada no Artigo XX.
Feltos em Caracas, aos 19 dias do mês de fevereiro de
1982,-em dois exemplares originais, em português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pdo Governo da República Fe~erativa do Brasil: R•·

4rtigo XVII
Os Giwernos de ambos os países po~ão, mediante
entendimi!nto_prévlo~ este"nder as condíç(fes deste Acordo a outras enfer~idàcteS oU atívidadeS nele não contemP:tid-ãs, qual1do razões epide~iológlcas ou de_outra natu----

-nliro Sa_raiva Guerreiro.

- ·

-

Pelo Governo da Rep.ública da Venezuela: José Alber.
.
- to z8mbrano Velasco.

· SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal, nos termos do arL 42, inciso VI, da Cõ.Iistffuição, e eu, Moacyr Dali a, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 56, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 16.041.082,33 (dezesseís milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três
centavos).
Art 1• f: a Prefellura Municipal de TenenteÀnanias, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art 2• daRe·
solução n• 9J, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de
16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos), correspondente a 4.100,89
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 3,911,11 (três mil, novecentos e onze cruzeiros e onze centavos),~ vigente
em maio de 1983,junto à Caixa EConômka FederaJ;inediante a utilização-de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, destinada à construção do Centro de Atividades Múltiplas, naquele Município, obedecidas as condições admiti·
das pelo Banco do Brasil, no respectivo processo.
Art 2•. Esta Resolução entra em-vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente.

·

3652 Quinta-feira 11

Outubro de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

SUMÁRIO
l-ATA DA 169• SESSÃO, EM 10 de OUTUBRO DE 1984
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
Submetendo à delibei'O;çào- do Senado a escolha de

notite indicado para cargo cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
- Nt 175/84 (nl' 359/84, na origem), referente à
escolha do Dr. Shigeaki Ueki para exercer a função
de Embaixador na MissJo do BrasiljuntQ_às Como~

nidades Ec_onômicas Européias.

-

1.2.2 - Pareceres encaminhados l Mesa

1.2.3- Leitura de projetoi!l
- Projeto de I,.ei do Senado n? 2Q3j84, de autoria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que modifica os
arts. 393 e 394 do_Pecreto~l~i nt 5.452, de tf-de maío
de 1943, que aprova a Consolidação das Leis dO Tra.;-balho.
-Projeto de Lei do Senado n"' 204}84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositi·
vo da Lei n"' 5.890, de8 de junho de l973,queiriodifiCou a legislação da previdência social, objetivando
permitir aos segurados progredir na escala de contri·
buições, na forma e condição que especifica.

1.2.4 - Requerimento
N"' 242/84, de autoria dos Srs. Senadores Nelso_n
Carneiro e Humberto Lucena, solicitando urgência
para o Requerimento n"' 160/84.

1.2.5 - Dis<uno do Expediente
SENADOR NELSON CARNE!RO, como Lfder
-

--RevisãO salarial.

SENADOR HUMBERTO LUCENA. como
Líder- Considerações sob~ a nomeação ~do ~Sr.
Aloysio Garcia para a Presidência ~o mC_.

1.3- ORDEM DODIA
-Projeto de Lei do Seriado n"' 139j84, de autoria
do Senador Nelson Çar~erro,-que·revoga o Decretolei n' 1.541, de 14 de abril de 1977. (LeidasSublegen-

das). (Em regime de urgência). Dl~ssio encerrada,
ficando avotà~Q adiada por falta de quorum. _
-Projeto de Lei do Senado n' 140/84, de_ autoria
do Senador Nelson Carneiro,que altera" a·redação dõ
art. 250 e restabelece os arts. 252, 253 e254, todos da
Lei n• 4.737. de 15 dejuho del965- Código Eleitoral- revogando o Decreto-lein"'l.538, de 14 de abril
de 1977. (Em regime de urgênciá). Dlstusslo encerradia, após parecer da Comissão ç_ompetente, v~ltando
à Comissão de Constituição e Justiça, em virtude de
recebiriiellto ·de emenda de plenário:
_- Pn,>jetO de ~ei da _Oimara_ n,--10/81 (n'
1.529/79;· na Casa de origeffi) que dispõe Sobre à pcsentado ria, com proventos íntegrais, 'dos excombatentes segurados da P_r:evidência Social. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n• 44f81(n' 587 f79,
na Casa de origem), que ~eda aos veículqs de comunicação de massa (rãdio~ televisão, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuãrios Ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de -anúncios e de corp.erci~is que ilão sejam negoCiado~,
produzidos, criados, filmados, gravados, CopiadOsim_agem e som - por profissionais ·eem:presas brasileiras. Votaçio adiada por falta de quorum.
-:- Proje~o de Lei d;l Câmara n9 53/77 (n9 227/7_5,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob-servar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Votaçio adiada por
falta de quoi'Uitl.
-Projeto de Lei da Câmara nt 65/79 (n'
4.257 f77, na Casa de origem), que autoriza a alienação- de imóveis residenciais de Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votaçio adiada
falta de
quorum.

Por

-Projeto de Lei da Câmara nt 14/84 (nt
2.867/76, na Casa de origem), que introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de maio de 1943,
para o fim de assegurar estabilidade provisória à mulher trabalhaliora que contrair núpcias. Votaçio
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 79/79 (n"
-1.51Ij75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. S' da Lei n' 3.807, de 26_de agosto de
1960: qlle disPõe-SobrC a Lei Orgâriícii da Previdência
Sociãl, "alterada pela Lei n"' 5.890, de 8-de junho de

1973. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votaçilo adiada por falta de quorum.
.:........ Projeto de Lei dO Senado n' 13 f80, de autoria
do Senador Itamar Franco, qUe estabelece abatimen- - to ii.o"S pr~çOs de derivados do Petróleo e do álco_ol,
quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissioilais autônomos. VotaÇão adiada por falta de quorum.
-Projeto .de Lei do Senado fi9 41/82, de autoria
da Senadora Laêlia de Alcântara, que acrescenta artigo_ao Decreto.:-_lei fi, 594, de 27 de maio de 1969, que
inStitui a Loteria Esportiva, e dá outras providências.
Votaçio adiada por falta de quorum.

1.4- DlSCURSOS-APÓSA ORDEM DO DIA
SENADOR ALMIR PINTO -160•aniversário da
adesão de Baturité-CE_à Confederação do Equador.
SENADOR MOACYR DALLA- Defesa do fordos municípfos.

talepim~f!tO

- SENADOR NELSON CARNEIRO- Destinação
do excesso de arrecadação tributária.-.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Telegrama enviado por S. Ex• ao jornal "Folha de S. Paulo", retí- - ficando noticiãrio daquele matutino do último dia 7,
relativa à sua participação na: formação do P_artid,p
Socialista em 1946.
I.S- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

l-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Humberto Lucena 1 proferido na_ sessão
de 9-10-84

3-ATOS DO-PRESIDENTE

N•s-67

e-68, de 1984

4-ATAS DE COMISSOI;:S
5-MESA DIR,ETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOI;:S PERMANENTES

Ata da 169'- Sessão, em 10 de outubro de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Almir Pinto e Nelson Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-_ _
SENTES OS SRS. SENADORES:
.
- :~.: -

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena Galvãc Modesto- Gabriel Hermes- Hélio Guelras=Alberto Silva- Almir J?j.nto-: José Lins_~ Virgílio Tá-

vora - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Aóirbal Jurema - Carlos Lyra .:_ Lr.iii CaV~Caiite LôúriVal Baptista- Passos Pôrto -- Jutahy Magalhães
- Luiz Viana- João Ca1mon- Mo_acyr Dall.~ -=-Nelson Carneiro :- Itamar Franc_? -:. Mõrvan AcayabaFernando Henrique Catd.Pso~:_ S_e.VêiO GomeS"~ Hen~
rique Santillo - Mauro- Borges -Roberto Campos-

Affonso Camll!go - Jorge Bornhausen g'â.S' -=--- Pedro SimOn.

O SR. PRESIDENTI;: (Moacyr Dalla) -

Lenoir Var-

Alista de

presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus ini_çiamoS nossos trabalhos.
O Sr. l~-Secretârio proCederá à leitura do ExPediente..
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção:ll)

Outubro de 1984

:b. lído o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República submetendo à deli-

beração do Senado a es(!Olba de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N• 175, DE 1984

Medalha do PacifiCador.
Ordem Tudor Vladimirescu Primeira Classe da Re- pública Socialista da Romêrlia.
Grã-Cruz da Orderii do Mérito da República Federal
da Alemanha.
Membro_ da Legião de Honra da França.
8. O Doutor Shigeaki Ueki se encontra nesta data
aguardando designação.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 9 de outubro de 1984. - Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Divisão do Pessoal.

(n9 359/84-, na origem)

(Ã Comissão de Relações Exteriores.)

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 Doutor
Shigeaki Ueki para exercer a função de Embaixador na

Missão do Brasil junto às Comunidades Econômi~=$ Eu_ropéias, nos termos do § 39 do Art. 25 do Decreto n'
89.766, de 7 de junho de 1984.
.
Os méritos- do Doutor Shigeaki Ueki, que me induziram a escolhê-lo para o ·desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do MinistériO das
Relações Exteriores.
Brasília, 9 de outubro de 1984._- João Figueiredo.
INFORMA<;OES
Currlculum-Vitae:
Doutor Shigeaki Ueki ·
L Filho de T orizi Ueki e Nasako Ueki.
Nascido em Bastos--.,. Comarca de Tupã- São Paulo, 15 de agosto de 1935. ~ ~
2.- Bacharel em CiênCiás Jurídicas e- Sociãis, Faculdade
Paulista de Direito, Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo~ 1959.
3. Assessor do Ministro da Indústria e do Comércio,
membro da Delegação Brasileira junto à Aliança
Latino-Americana de Livre Comércio- ALALC, fiO
Governo CãStellci Branco e Consultor do Departamento de Assuntos Sociais, na OEA, Washington.
·4. Em 1969, foi designado Diretorda Petróle-o Brasileiro
Sf A - PETROBRÁS, onde exerceu funções tendo,
como áreas de atuação, os setores firianceíró e Colnercial. Ainda como Diretor e membro do Conselho de
Administração da PETROBRÁS, ocupou o cargo de
'Presidente da PETROBRÁS Distribuidora SfA BR. Foi designado pelo Presidente da República,
Conselheiro do BNDE---,. Banco Nacional de Desenvolvimento Ec_onômico.
5._ Mfnistro de Estado das Minas e Energia, 1974 a 1979.
6. _Designado Presidente da Petróleo Brasileiro SfA PETROBRÁS, assumiU -suis funções no dia 26 de
março de 1979. Partícipa, ·aii1.áa, d-o- COnselho da
COnfederação Nacional da Indústria. Preside, atualmente, a Petrobrás Cornér.cio Internacional S/A ~
INTERBRÃS e a Petrobrás Internacional- BRAS~
PETRO. ~
7. Condecorações:
Medalha Mérito de Tamandaré.
Medalha Mérito de Santos Dumont.
Medalha Mérito de Mauá.
Grão-Mestre da Ordem do Mérito de Brasflia.
Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar.
Graride Ofic:íã.l da Ordem do Mérlto Aeronáutico.-_
Grande Oficial da Ordem do Mérito Naval.
Grã-CrUz -da Ordem do Río Branco.
Grande Medalha da Inconfidêncía.
Medalha da Águia Azteca (México).
Medalha da Ordem do Tesouro Sagrado, em 11'-Grau
(Japão).

Ordem.. Nacional do Mérito da República do Paraguai.

PARECERES
PARECERES N•s 591 E 592, DE 1984.
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 67, de 1981,
que uacrescenta dispositivos à Consolidaçi.o das Leis
do Trabalho".
PARECER N' 591, DE 1984.
(Da Comlssio de Consdtuiçio e Justiça)
Relator: Senador GuUberme Palmeira
O projeto em exame tem como pleito acrescetitar parãgrafo (único) ao art. 901 da Consolidação das Leis do
Trabalh~. no sentido de suprir omissão injustificada e
inadmissível, que se constitui em ofensa ao livre cx:ercfciô
-da advocacia, qual seja a de impedir que os advogados
tenham vista dos processos fora dos cartórios ou secretarias.
O Parágrafo que Se pretende acrescentar aO art. 901,
CLT, objetiva modificar essa sitUaÇã:o,- determinando
que os procuradoreS, salvo no caso de decurso de prazo
comum, terão vista dos autos fora do Cartório oU da Se~
cretaiia, por entender o autor da proposição, S'enador
Humberto Lucena. que.. "o advpiado deve ter amplo
·acesso aos autos pai'a elabciraçilo~da defesa do cliente".
-:--A proposta -do Senador Hiilnberto LuCena ajusta o
ar't. 901 ao dispositivo no art. 778, ambos -da CLT, os
quais na redação atual, de certa forma, são conflitantC:s,
ton1<indo, assim, impeiativa modificaÇão -Sugerida. A medida posfuiada rião -OOiisfitui inovaç-ãO-na es-Pécie, nem afronta a qualquer norma da nossa Lei Maior e,
poise- tratar de matéria processual, recomendamos sua
aprovação, também, quanto ao ·mérito.
-Sala da Comissão, 24 de agosto de 1983 . ...:....Murilo Bad•ró, Presidente. -- GuUhenne Pabnelra, Relator. AderbaJ Jurema - José Fragelli -José lgnáâo - Pas-

a

sos Porto - Alfredo Campos - Hélio Gueiros.
PARECER N' 592, DE 1984
Co_missão de Legislaçio Soc~l)

(J?~

Relator: Senadot Hélio Guelras
Vis8. o projeto em estudo a acreScentarão artigo 901,da Consolidação das Leis do Trabalho parágrafo único
com a seguinte redação:
. "Salvo quando estiver correndo prazo comum,
--aos procuradores das partes será permitido, ter vista
-dos autos fora do cartório ou secretaria."
Aborda e eminente Senador Humberto Lucena uma
questão bastante controvertida e que muita discussão,
por certo inútil, tem causado entre partes, advogados ou
procuradores e os serventuãrios dos cartórios da Justiça
do Trabalho".
___ _t _que, muitas vezes, sem o conhecimento jurídico de~
sejáVel~-- as serventias diiquela Justiça se recusam, com
- base no artigo 90 I da CLT, a Ceder os autos dos processos aos "advOgados das partes, para que tenham "vista",
- formulem recursos Ou respondam a despachos interlocutórios.
SuCede que a Consolidação, como se diz, há muito
tempo, se transfonnou numa colcha de retalhos. As alteraçõis Parciáis, alguns casuísmos, a legislação paralela, a
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revogação.. "implíCita" de vários de seus dispositivos,
tarnarã.m-na um texto amorfo, descontínuo e, o que é
pior, por vezes contraditório e ambíguo.
No caso, por exemplo, a Lei nl' 6.598, de l~'-12-78, ao
dar nova redaçào ao artigo 778, teria criado um conflito
com o mencionado artigo 90 I, pois passou a permitir a
"saída" dos autos dos cartórios desde que solicitados
, "por advogado regularmente constituído por qualquer
das partes".
Alêm disso, convém ter presente o disposto no inciso
XVII, do art. 89, da Lei nl' 4.215, de 1963lEstatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil) que assegur_a ao advogado o direito de retirar os autos dos processos de qualquer cartório ou· repartição competente: -·
~ AP3I-enú:mente a questão ficaria assim decidida: pelo
artigo 901, as partes~ isto é, os pr6prios interessadosempregados e empregadores- não podem retirar os autos do cartório pelo artigo 778, somente os advogados
podem fazê-lo. Como essa solução, nem sempre, 6 adotada, temos que o acrêscimo do parágrafo 11nico, a que se
refere o presente prOjeto, é perfeitamente Válido, pois
que dirime, defiriitiVamente, quaisquer dúvidas, embora
ampliando, ainda mais, o número de textos sobre o assunto.
Assim sendo, damos nosso apoio ao projeto, opinan~
do pela sua aprovação.
Sala das Comissões~ 9 de outubro de 1984.- Jutahy
M:igaJhles ---Presidente - Hélio Gueiros, Relator Carlos Lyra --Jorge- Kalume - Almir Pinto- Gabriel
Hermes.
J>.!.RECERES N•S 593 e 594, de 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 238, de 1981,
qÔe "introdúZ alteração na Consolfdaçio das Leis do
Trabalho''.

PARECER N• 593, DE 1984
(Da Comissio de Constituição e Justiça)

.Re_latoi': Senador Helvidio Nunes
~ Ó- projeto- sob exame, de autoii.ã do ilustre Senador

HUmberto Lucena, visa a introduzir alterações na Seção
V, do Capítulo II, do Título II da Consolidação das Leis
do Trabalho, ciue trata do Quadro de Horário.
:i. Na-JustülCação, aduz o autor que as alterações pretendidas." .. , envolvem evidente modernização das disposições concernentes ao Quadro de Horário, previsto no
art. 14".
3. De fatO, a atual Seção V, do Capítulo II da CLT
trata do Quadro de Horário, ao passo que a prOposição
em exame versa sobre o Co:otrole do Horãrio; conceito
mais abrangente do que aquele.
O caput do artigo é mantido, mas sua segunda parte
passa a constituir" tiiTI dos novos parágrafos que Se jun~
tam aos três atuais, tornando-se o § li'. O § 21' é o atual §
J9 com redação modificada, introduzindo-se referência a
livro ou fichas de registro. O§ 31' é inovação do projeto,
vez que cogita da substituição do Quadro de Horário por
fichas individuais, nas empresas de mais de cem empregados. O § 49 é o atual § 31' com nova redação, assim
como o§ 5"' é o atual § 29, sem alteração substantiva; finalmente, outra inovação, o § 61' prevê sistema menos
rígido de registro de comparecimento e dispensa de ponto.
4. Sobre nada conter de objetãvel sob os ângulos da
constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legisla~
tiva ---ã não ser, quanto a esta, alguns aspectos redacionais -, o projeto é oportuno e conveniente, pois que
moderniza e atualiza princíPiOs e D.Ormas de poUfica legislativa.
5. Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do projeto, por constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente, com as seguintes emendas.
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EMENDA N• I -

CCJ .·

Dê-se ao iníCiO do §- 311 proposto pelo projeto a Seguinte redação:
'~§

311

As empresas com mliis de 100 (cem) empregados e com serviços

que exijam mobilidade de horário, ... "
EMENDA n• 2 -

Outubro de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

CCJ

Desdobre-s.e o art. 211 nos _dois__seguintes artigos:
"Art. 2'? Esta lei entra em vigor n_ª ~ata de sua
publicação.
.. "Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário."
Sala da Comissão, 25 de rhaio de 1983".- Murilo Badar6, Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - Martins
Filho -Octávio Cardoso-= Pedro Simon- Passos Pôr-

to- Guilherme Palmeira -Joio Calmoõ--_-José Fragelli.
PARECER N• 594, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)

Relator: Senador Almir Pinto
Sub.scrito pelo eminente.Senador_Humberto Lucena, a
propoSiçâõ S:õb exame visa a _alteração do an. 74 e seuS
parágrafos da COilsOlidação das Leis do Trabal_ho~__
O prOjeto tem por objetivo a ·adoção de alterações nas
disposições atinentes_ ao. "Quadro de Horário", contidas
no mencionado art. 74 da CLI, cujo-título, na Seçào V,
passa a denominar-se. "Do Controle de Horárío".
Justíficáildo a proposição, argumenta o _autor com_ a
premente necessidade de _ser corporificada em lei novas
normas controladoras do horário de trabalho, tendo em
vista a demora do Governo em atuaHzar o estatuto trabalhista. Essa premência, segundo o autor, se faz necessária -diante de situações laborais peCuliares que estão a
impor ampla reformulação na matéria.
·
Nesta conformidade, o projeto intenta prever situações que a lei vigente, hoje superada, é -inCaPaz de
contemplar, como os casos de substituição do. "Quadro
de Horário" por fichas indiViduaiS de empregados" nas
empresas de horáriO móvel, assim como a permissãO de
serem adotados controles menos rfgidoS- de comparecimento.
A ilustrada Comissão de ConstituiçãO e Justiça- desta
Casa opinou, ilo mérito, pela aprovação do projeto, acolhidas duas emendas que nos parecem inteiram-enfe-pro:
cedentes.
Na esfera de competência regimental desta Comissão,
opinamos, de igual modo, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 9-de outubro de 1984._-Jutahy
Magalhães, PreSideiJ.te- Almir -Pinto, Relator -=--Hélio
Gueiros - ·carlos Lyra - Jorge Kalume - Gabriel Her-

mes.
PARECERES N•S 595 E 596, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 291, de 1983
que "dispõe sobre a denominação dos Juízes aassistas nas Juntas de Conciliaçio e Julgamento".
PARECER N• 595, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Helvrdto Nunes
O Senador Nelson Carneiro, atravéS do Projeto de Lei
n" 291, de 1983, deseja alterar parQ., "Juízes Classistas",
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, a denominaçã.o
d(:, "vogal".
Esclarece a justifiCação:
.. "Tan,to os vogais das_Juntas quanto os represenM
tantes dos empregados e empregadores nos Tribu-

nais -R!!.&ionais _d9 )"rabal_ho qeve~ão r~b~r p._Jl'lesM
ma denominaçãqdU!zes classista_s, n~o sejusti!icando, assim, que- a _Consolidaçãt:? lhes dê tratam.1~nto
discrimíitat6rlo."-- A proposição, na prática, importara; apenaS, na SUbStituição de. "vogais'' por ''juízes classistas" no corp-o dos
arts. 661 a 667 da Consolidação das Leis do Trabalho
_(Lei n9 5.452, de }9_ de maio de l9il3).
~z~ -O j::ii'ojefõ de lei do Senador Nelson Carneiró não
desrespeita a Consofidáção e não fefe a sistemátic~ jurídica do País.
No mérito, entret~ilto, entend_o ql,le não d~ prospera(, Com_~;.fi;ho, um- dos males da estrutura jurídica na_-_
cional é o espantosO ·número de _leis. Pode-se dizei, Com
certajoco_s_idaP,e, qu~Jªlta ao RrasU._e_xa,tame_n_te, m:na lei
que obrigUe ao curilpi'1mento das demais.
Ora, votar" uma prOposição que tem por es-copo ú.Tlico
alterar denominação d.e função_ a dotada há mais_de quarenta anos, somente para satisfazer vaidades ouju_stiliCar
a existência de duvidosa e_ "indevid3. discriminação", não
me parece conveniéilte.
No corpo de uma modifiCação ímJlortante; ·suóstai:tcial, admito- que se inclua a mudança de denominação;
repi-lo-a, porém, como proposição autônoma. -. _ _
3. Melho_r dirâ sobre o méritO da matê-ria a CQmiS_·
são de: LegislaçãO Social, à qual também o projeto foi
distribuído.
:E: o parecer.
Sala das Co!fiissõ~s_, 16 de maio_c:t_e 1~8_4, 7 Muljlo_ Badar6, Presidente-..:.. Helvídio Nunes~ Relator- ~--Aimir
Pinto - Passos Pôrto - José Fragelli - Martins Filho
- Aderbal Jurema- Severo Goines- José Ignácio Fer-reira - Hélio Gueiros.
PARECER N• 596, DE 1984
(Da Coinissilo de Legislação Social)

Relator: Senador Jutahy Magalhães
fntendendp que, tanto os vogais das Juntas de Conci·
. }i:;tçÕQ. e. J.y.!gamento, quanto os representantes dos empregados e dos e_mpregadores nos Tribunais Regionais
do Trabalho, devem receber a mesma denominação de
"Juízes classistas", o eminente Senador Nelso·n Carneiro
apresenta o-ptesente projeto que altera, com esse propó·
sito, os artigos 660 a 667 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Na verdade, essa discriminação da lei partiu de uma
Concepção doutrinária errônea do verdadeiro s.enfid_o_da
representação classista na justiça d_e primeira ifiSt_ânCiã.:
Ao denominar d~ _y_ogais esses representantes,~ tentou,
talvez, o Iegislador __de 45, estabelecer uma espécie de es=cala hierárquica nos diversos patamares da justiça do
trabalho, _como sejam, ·os vogais, os juízes, oS ministros,
como se todos não fossem, togados ou leigos, unícamenM
te juizes.
Ora, tendo por Prerrogativa. "votai' no julgamento dos
feitos e náS i::D:atérias de ordem inter-na- dO trióunal" (art.
667), não há a menor dúvida que os vogaís eXercem a judicatura e:, nesse_ exercício, devem ter direito ao tratamento de juízes, pois quem julga juii~é.
O qUe di fato exi~te -é uina esp-éCie de idiossiil~fasía
contra os jUízes leigoS, embora a sua participação~-além
de antiga, seja comum.
O Senado Federal, por exemplo, transformaMse nUm
tribunal classista, composto_ por integrantes da classe
política, quando tem de Julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Na
Justiça Militar, em todos os níveis, fazem parte juizes lciM
gos, e mais, com predominância destes sobre os togados.
A pena mais grave do Código Penal, a privativa da liberdade, é decidida por um tribunal de pessoas comuns, do
povo, sem conhecimentos jur_ídicos, que formam o júri.
Cabe, portanto, segundo a nossa melhor tradição esM
colmar dciS-fextos fegais qualquer discriminação ao juiz
leigo, desde que, ê claro, a sua presença e a sua capacidade de julgar não tenham qualquer limitação em relação

aos. juizes togados. I:: o caso dos vogais das Juntas de
ConCiJiação e Julgamento, juJz~ na melhor_a~epção jurí·
dica do termo.
Ante-estas- cOrisidC!ações, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Com-issões, 9 de outubro de 1984.- Gabriel
Hermes, Presidente, eventual -Jutahy Magalhães Relator - Hélio Gueiros- CarlOs Lyra- Jorge Kalume Carlos Oliarelli - Almir Pinto.
PARECERES N•S 591 E 598, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1984,
que "acrescenta dispositivo à Lei n9 6.649, de 16 de
n:ulio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos
locatários com mais de 80 anos de idade, no cuso de
-d~ej~''.

PARECER N• 597, DE 1984
_(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador HeMdfo Nunes
- Acú~scefltai- dispOsitivO à Lei n~ 6.649, de 16 de maio
de 1979, ê o objetivo do Projeto de Lei fl9 20, de 1984, do
ilustre Senador Nelson cameiro.
.
_o~ f~t~! a pro_posição visa a adicion~r] 7o ao ~rt. 53
Cfa k~_-_dó ]nquílínã:to, de modo a criar três privilégiosaOs- lOcatáriOs cOffi iD.ã.IS de- 80 an-os de idade: a) proibição de despejo, salvo nos c~sos de falta de pagamento
dO -aluguel; b) dilatação _!?a_ra 180 dias do prazo de purgação da mÕra; e c) prazo mínimo de um ano, contado
do trânsito da sentença, para a desocupação do prêdio.
2. Deixando de parte o princfpio consignado no art.
153, § 19, da Constituição Federal, pois qUe determinados privilégios, exibem, muita vez, conteúdo_que transcende à igualdade genérica, não enxergo·motivosque desaconselhem, sob os ângulos da constitucionalidade e juridicidade, a aprovação da matéria.
3.- Quanto ao mérito da proposição, entretanto.
antepõe~se-me dolorosas dúvidas.
Em verdade, o Brasil não é um País de velhos, mas de
jovens, garantem as estatísticas. Reduzido seria o número, país, dos que se beneficiariam do magnânimo proje-

to.
Que fazer na hipótese, porém, do locador, proprietário apenas de um imóvel, cujo aluguel lhe garante o
sustento, ser da mesma faixa etária do locatário?
4. Ademais, outras categorias de pessoas carentes poderiam também, por razões iguais, pleitear idêntico privilégio, como, por exemplo, as viúvas pobres e os que
por --deficiência fisica; e sem renda fixa ou com receita
comprovadamente insiinificã.nte, não podem trabalhar.
5.-- Enterido, isto sim, qu-e oS maiOres de oitenta anos já
ostentã.Itl o maior dos prívilégios, a própria idade, que
independe de lei, um dos mais requestados dons de Deus.
6~ A proposição, 'de qualquer sorte, será ainda examinada pela Comissão de Legislação Social, colegiado que
lhe examinará, em profundidade, o mérito, e a que foi
igualmente distribuída.
O parecer ê pela consti!ucionalidade e juridicidade do
Proj~t_o_de Leí n9 20, de 1984, mas não lhe r~co_nhececon
veniênCia.
Saia da- Comissão, em 16 de maio de 1984.- Murilo
Badar6~ Presidente - HeMdio Nunes, Relator- Aderbal Jurema -Severo Gomes- José lgnácio FerreiraHélio Gueiros - Passos Pôrto - José Fragelli - Martins Filho.
PARECER N• 598, DE 1984
(Da -Comissilo de Legislação Social)
Relator: Senador Jutaby Magalhães
O projeto de lei sob análise, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, pretende acrescentar dispositivO à
atuat Lei do Inquilinato, no sentido de impedir qUe sejam -intentadas ações de despejo, sob fundamento outro
que a falta de pagamento do aluguel, contra locatârios
com mais de oitenta anos.
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No úniCõ- Caso em (J.ue a ação é possivei;-Seiá ifado ao
locatário idoso um prazo não inferior a ceritô" e oiterita
dias para purgação da mora. Somente se tal fato não
ocorrer, é que será lícito ao juiz decretar o despejo, devendo sua sentença fixar, para- a- desocupação do imOvel,
um prazo mínimo de um (I) ano-, contado a partir de seu
trânsito em julgado.
O ilustre autor da proposição desejou instituir um verdadeiro privilégio à Velhice octogenái"iã., nõ que tan8e às
ações de despejo, motivado por lamentáveis e reCentes
acontecimentos, que mostraram quão desprotegidos
encontram-se em nosso país os brasileiros, que ultrapassaram uma certa faixa efári:i.
Analisando, anteriormente, o projetb: iiiimífestou-~ a
Comissão áti ConStiluiçàá e JuStiÇã pela swijuridicidade
e constitucionalidade, sem se impressionar exCeSsivamente com o art. 153 § 1"' da Constituição~ alegando que
..determinados privilégios exibem, muita- vez, conteúdo
que transcende à igualdade genérica".
Insurgiu-se, contudo, quanto ao mérito da proposição, que beneficiaria reduzido número de brasileiros,
tendo em vista que o Brasil é um país de jovens.
Imaginou -que outras categorias de pessoas carentes
poderiam pretender idênticO beneficio e duvidou da justiça da medida pleiteada quarido OcOrresSe-a hipõtese de
o locador. "proprietário- apenas de um imóvel, cujo alugue\ lhe garanta o sustento, ser da mesma faixa etária do
locatário".
Data venia dos ilustres Senadores, que subscreveram o
parecer da Comissão de Constituição de Justiça, manifestamos um ponto de vista diferente.CurvamO-nos à decisão do órgão técnico, ni:i tO-cãnte à
j uridicidade e constitucionalidade da medida, mas a acolhemos também, por entendê-la da mais alta conveniência, quanto ao -mérito.
O fato de o projeto se dirigir talvez a um nú~ero r~du
zido de pessoas, num país de jovens, não'irivalida a sua
relevância para a proteção de uma rilirioriã., que atitigiu a
idade proveCta mi Condição de locatària, -sem ter podidO
realizar o ideal da casa própria, que anima todo o chefe
de família em idade útil.
Do mesmo, em caso de conflito de i.ilteresses entre lõcador e locatário, ambos octogenários-~ não teríamos dúvida em decidir em favor do economicamente mais fraco
que, presumivelmente, é o locatário.
Faríamos, contudo, ressalva ao projeto, sob o ponto
de vista da técnica legislativa, por entender que o dispositivo pretendido melhor se enquadraria, como § 5'1 do
art. 36 da Lei nl' 6.649/79, do que como foi formulado,
isto é, c_omo § 6~' ao art. 53 da mesma Lei, que, neste passo, só se ocupa da rescisão e da retomada de imóveis, e
não propriamente da ação de despejo;- que é o objeto de
seus artigos 3_5 a 44.
Com esta ligeira alteração, manifestarrio-nos favoráveis, quanto ao mérito, ao projetO -do Senador Nelson
Carneiro, que nos pareceu oportuno e conveniente.
Sala daS Comissões, 9 de outubro de 1984;-_ Gabriel
Hermes, Presidente eventual- Jutahy Magalhies, Relator --Hélio Guerios, vencido --Carlos Lyra -Jorge
Kalume ~Carlos Chiarelli, vencido - Almir Pinto.
PARECERES N•s 599, 600, 601 e 602, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 235, de 1980,
que "proíbe a participaçio do capital estrangeiro no
caso que especifica e dá outras providências".
PARECER N• 599, DE 1984
(Da Comissão de Constituiçio e Jusdça)
Relator: Senador Murilo Badar6
O -Projeto- em ·exame, -ae- iniC_ía:tiVa do Senador H:enrique Santillo, -objetiva:· esiàbelecer ilofmas pCrtinentes à
prestação de assisfêncíã médico-hospitalar, ambulatorial
e serviços complementares, determinando que, para
atuar neste campo, quando se tratar de, "pessoas jurfdi·
cas" é imperativo qui!;:. -.. o ca-pital social da empresa perR
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tença exclusivamente a brasileiros" e fixa o Prazo de 12
(doze) meses-para a adaptação das empresas existentes à
exigência da proposição.
O Objetivo do prOjeto, como acentua o autor, é ítripC:
dir que organizações de capital estrangeiro deturpem o
conceito de assistência à saúde, uma vez que tais empresas têm como objetiVo precípuo a obtenção de altos lucros.
Embora a esta comissão caberia dizer, apenas, sobre a
constitucionalidade:: da_ matéria, oportuno é destacar que
tudo quanto se possa fazer em prol de uma assistência
médica, pelo menos mais ampla e diversificada, será
sempre oportuno. As mas, às portas dos hospitais e postos médicos, melhor expressam o que queremos dizer.
Todavia, no âmbito de atribuições desta Comissão,
nada há que possa obstaculizar_ a normal tramitação da
matéria, seja do ponto de vista pur~mente constitucioR
na!, seja no que respeita às restriÇões de ordem jurídica .
Somos, assim, pela tramitação do Projeto,-cOm as seguintes emen?as que apresentamo~:
EMENDA No 1-CCJ
No art. l"' do Projeto, onde se 1~: .. " ... exclusivamente ..• ", lefa-se,, " ... J:?.~jotftãTiamente ... ".
EMENDA No 2-CCJ
Dê~se

ao art. 21', renumerando-se os demais para 39, 49
e 59, a seguinte redação:
..Art. 29 As açêies deverão ser nominativas
quando -empfesas"-foi-ein COnstituídas sob a disciplina da lei das sociedades anônimas-, resguardandose a imposição constante do-ai-tigo 11'.'-.·

as

-

Sala das Comissões, 20 de maio de 1981. - Aloysio
Chaves, Presidente - Murilo Badaró, Relator - José
Fragelli, vencido quando à emenda --Hugo Ramos Leooir Vargas- Raimundo Parente- Mardns FHhoMarcos Freire, vencido quanto à emenda- Bernardino
Viana -Lázaro Barboza, vencido quanto à emendaOrestes Quéreia, vencido quanto à emenda.
PARECER No 600, DE 1984.
(Da Comissio de Saúde)
Relator: Senador Adalberto Sena

De autoria do eminente Senador Henrique Santillo, o
projeto ora em exame nesta Comissão propõe que a assistência mêdico-hospitalar e -ambulatorial e seus serviços complementares, quando realizados por pessoas
jurídicas, só poderão ser exercidas por empresas cujo capital social pertença exclusivamente a brasileiros.
O art. 21' da proposição dá o prazp de um ano para que
as empresas que exploram o ramo da_ assistência mêdicohospitalar e ambulaiorial se adaptem -às exigências acima
referidas.
Justificando sua iniciativa, observa o iluStre Senador
Henrique Santillo que de todo o territóriO nacion-al selevantam manifestações de replidio, not:adamente dos sindicatos e associações médicas, contra a permissão para
que empresas transnacionais atuem no setor de saú(ie dQ
País, ensejando o subemprego dos profissionais médicos;· Ao condenar esta ingerência das emp!"esãs internaciOnais na assistência médico-hospitalar, declara o autor do
prõjeto"-que, se esta assistência já é tratada, entre riós,
"como mercadoria que se expõe em vitriões, coin seriíssi-mos prejuízos- à popullição, tais-empresas agravam a Si..:
tuação, organizadas internaCionalmente, para obterem
lucros excessivos Coffi uma ativldade essencial à vida humana".
Do ponto de vista tecnológico ou financeiro, afirma,
ainda, o ilustre Senador Henrique Santillo, nada se poderia alegar
favor desta atuação•. "já que, ao lado de
outras distorções, a. alta sofisticação da medicina brasi-

em·
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!eira reservada a alguns grupos privilegiados constitui
fato bastante notório".
Nem cabe invocar-se a conveniência ou neCessidade de
permissão para a:tuação dã.qUelas empresas ti-adicionais
em regiões-desprovidas de assistência médica, proquanto, como afirma o mesmo autor do projetq,, "neste caso,
tratando-se de regiões atrasadas, a solução dos problemas de saúde de suas populações precisa ser função do
-EstadO".
Na Comissão de ConstituiÇãO e Justiça, o relator da
rilaférla, o ri Obre Senador Murilo Badaró, ponderou que,
embora a este órgão técnico caiba pronunciar-se, na espêcie, apenas sObre a sua constitucionalidade e juridici. dade, ...oportuno é destacar que tudo quanto se possa fazer em prol de uma assistência -médiCa, pelo menos mais
ampla e diverSificada, será sempre oportuno". E concluiu:...As
às POrtaS dos hospitais e ~postOiinediccis,
melhor expressam o que queremos dizer".
O projeto foi aprovado nesta Comissão com duas
emendas de seu ilustre relator. A primeira delas propõe a
substituição da palavr~ ·~exclusivamente" pela expressão
..majoritariamente".
A segunda emenda sugere que, "as ações deverão ser
nominativas quando as empresas forem constituídas sob
a· disciplina da lei das sociedades anónimas,
resguardando-se a imposição constante do art. 19".
Estas emendas foram ãprovadas por- seis votos contra
quatro.
-Hâ, hoje, ponto de vista quase unânime entfe os ·mêdicos brasileiros segundo o qual, como muito bem afirmou
o D~:.. ~io Fiszbejn, Presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo•. "a saúde ê essencial e tem de ser proporcionada pelo Estado e não intermediada lucrativamente por quem quer que seja". Para a maioria dos proR
-fissionais mêdicos brasileiros a rede básica de atenção
primária de saúde tem de ser totalmente estatal, com o
que se prestaria uma assistência safisfatóiia a cerca de
85% dos segurados da Previdência, a um custo relativaInente barato.
Segundo esses profissionais, a atenção- secundária e
terdâria (serviços mais sofistiCados, como internação e
cirurgias) seria, também, feita pela rede estatal e complementada pela iniciativa privada. Para isso, O EsúidO teria
de ampliar seus serviços própri"os, aU:meittaiido o mercado de trabalho para os médicos:
Atualmente, do total gasto pelo INAMPS em assist~n
-cia médica, 81 o/ó COriesPondein à compra de serviços de
terceiros e apenas 17% são gastos nos 42 hospitais estatais, COntrã 3.373 conveniãdos. Disto se depreende que o
INAMPS não passa de um grande repassador de recursos.
Dados recentemente divulgados pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) revelam que, enquanto a Alemanha Ocidental gasta 31% do seu Produto Interno Bruto na a~sistência médica previdenciária, a Holanda,
25,2%_ e a Dinamarca 22%, no Brasil, o governo entra
apenas com 4% do custQ:I total da assistência médica. E,
para vergonha nossa, tomando dois exemplos latino-americanos, o governo veneZUelano entra com 71% daquele custo e o colombiano com 58%. NO pãrticular,
convém notar, ainda, que a média mundial é: 30% do custo total da assistência médica.
No Encontro de Defesa Profissional realizado na cidaQe'de Bauru, em 10 de fevereiro -de 1980; patrocinado
pela Associação Paulista de MediCfna, ao tratarem do
problema das multinacionais na área de Saúde, os participantes dai;:{ilele conclave, atribuem o surgimento de
empresas iriternaCiónais interessadas na exploração da
área-da: saúde, no Brasil. a inexistência de uma poiítícã.
nacional de saúde e a situação caótica que atravessa a
nossa medicina ass.istericial.
- · ·
••As recerites investidàs feitas por -griipos in(ernacionais para obterem contratos de prestação de serViços médicoS, bem como para adquirir O contr-ole financeiro de
hõspitais e empresas que pratiCam a -medicina de grupo,
como no Estado de São Paulo, segundo denunciam os

mas;
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mêdicos no citado Encontro de: aauru, devem servir de
alerta aos médicos brasileiros, à opinião pública e às autoridades governamentais."
Para esses profissionais, hâ necessidade de uma conscientização maiot, no toCãnte a· os riscos ·da penetração
de grupos mercantilistas internacionais mi área de saúde.
E isto constituiu a principal recomendação do GrUPo de
Trabalho _n9 5 daquele importante conclave.
O :projeto do eminente senador Henrique Santillo é
assim dos mais oportunos, vez que-ao encontro das mais
encarecidas reivindicações da classe médica brasileira.
Diante do exposto, somos pela aprovação da presente
proposição e pela rejeição das emendas da Comissão de
• Constituição e Justiça, por desfigurarem totalmente os
seus superiores desígnios.
Sala das ComisSões, 26 de novembro de 1_98J.- Jatson Barreto, Presidente - Adalberto Sena, Relator Saldanha Derzi - Almir Pinto.

PARECER No 601, DE 1984
(Da Comissio de Economia)
Relator: Senador Albano Franco
Esta Comissão de Economia, por haver rejeitado Oparecer favorável dO eminente Senador PedÍ'o Siinon:
incumbiu-nos de relatar o vencido, nO que tange ao Projeto de Lei do Senado n9 2_35,_-de 198_0, de autOria. do ilus~
tre Senador Henrique Santillo, que;, "proíbe _a participação do capital estrangeiro no caso que especifica e dâ
outras providências".
O projeto prescrece que a aSSistência médicohospitalar e ambulatorial e seus serviços complementares, quando realizados por pessoa jurídica, só poderão
ser executados por empresas cujo capital peitença exclu·
sivamente a brasileiros. Estabelece ainda, o projeto,
como medida complementar, que as empresas se existentes se adaptem as normas ora prescritas, no prazo de 12
meses, a contar da vigência da lei decorrente de sua
transformação.
O eminente autor do projeto entende que ãS-Cmpresas
transacionais promovem, nesse setor, verdadeira especulação mercantil, obtendo lucros descabidos, enquanto o
Estado, a quem incumbe a responsabilidade de planejamento e execução dos programas de saúde, permanece
como expectador, até nas regiões mais atrasadas e, portanto, mais carentes de assistência médico hospitalar.
A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de
Saúde manifestaram-se pelã. aprovação da niatêria, a pri~
meira das quais, apresentando duas emendas modificativas dos arts. 111 e 29 do projeto.
Embora louváveis as iiltC:nções do ilustre autor do projeto, na procura de solução para o problema que aponta,
ou seja, o do mercantilismo que estaria caracterizaodo a
intervenção de empresas estrangeiras nas áreas de saúde,
esta Comissão-entendeu que a proibição insCrta no projeto rãdic_aliza, 9e certo mod_O, a S!;)iução, criando, effi
conseqüência, estado prejudicial ao desenvolVimento
tecnológico no setor, pela exclusão da participação de
únportantes fontes de recursos, além de reduzir as possibilidades de investimentos em assistência- médicohospitalar, precisamente em um país, cujaS dimensões e
carências estão' a exigir incentivos· e colaborações de tOda
ordem. De fato, no presente momento ainda não estamos em condições de impor a nacionalização das atividades no campo de saúde pública, conforme sugere s-ob
exame, cumprindo-nos, porêm, o exercfcio do efetivo poder de polícia, a fim de que as relações nessa atividade se
estabelçam em termos convenientes ao interesse nacional. Neste passo, o poder público já dispõe de instrumentos capazes de impedir os abusos e equilibrar racionalmente as participações 'empresariais, sem qUe tenha de
recorrer a vedações legais, nem sempre compatíveis com
os reclamos da conjuntura económica.
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D~ta sorte, esta ComissãQ de Economia __ opina pela
rejeição do projeto e, ~m conseqüência, das emendas que
lhe foram _apresentadas.
_
__
_
Sala das Comissões, 20_d~ outubro de 1983.- Roberto Carilpos, Presidente - Albano Franco, Relator João Castelo -José Fragelli- Gabriel Hermes- José
Lins.

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO
DO SENADOR PEDRO SIMON
~ submetido ao exame desta Comissão de Economia,
o Projeto de Lei do SenadO n9 235/1980, de autoria do
ilustre Senador Henrique Santillo.
A proposição proíbe a participação do capital estrangeiro no caso que especifica, e dá outras providências, a
saber:

.. "Art. {9 A assistência-médico-hospitalar e ambulatorial e seus serviços complementares, quando
realizados por pessoas jurídicas, apenas podeiãO Ser
exercidas por empresas cujo capital social pertença
exclusivamente a brasileiros.
.. "Art. 29 Dá-se o prazo de 12 (doze) meses, a
contar da vigência desta lei pai'ã a adaptã:Ção de todas as empresas do ramo à exigência do disposto no
artigo anterior".-

:e. oportuno destacar a justificação apr~sentáda pelo
autor:
.. ~'Algumas empresas estrang'êiras e~o, há algum
tempo, atuando no País, no setor saúde, subempregando profissionais médicos.
Sindicatos e associações médicas de todo o território nacional têm manifestado seu_repúdio e suarevolta contra a permissão para que estas empresas
lransacionais continuem atuando.
Na verdade, se a assistência à saúde jã é tratada,
entre nós, como mercadoria que expõe em vitdnes,
com seríssimos prejuí.z;os à população, tais empresas
agravam a _situação, organizadas internacionalmente.. para obter lucrOs excessivos com uma atividadi
essencial à vida humana.
Por outro lado, do ponto de vista tecnológico ou
fmanceiro, nada poder-se-ía afegar erri seu--favor, jâ
que, ao lado de outras distorções, a alta sofisticação
da medicina brasileira res_ervada a alguns privilegiados constitui fato bastante notório.
Nem mesmo se pode alegar a necessidade de permis_sã_o para a atuação destas empresas em regiões
desprovidas de assistência médica, pois, -neste caso,
tratando-se de regiões atrasadas, a solução dos
problemas de saúde de suas populações precisa ser
função do Estado."
Em primeiro lugar, conside~amos inquestionável o fato, ressaltado pelo autor da matéria, de que os problemas de saúde são de responsabilidade direta do Estado,
não obstante verificarmos o crescente deslocamento de
recursos, dessa e de outras áreas, para setores produtivos
onde o Estado exerce a função de promotor do seu desenvolvimento
Entretanto, a falta de um elevado compromisso doEstado com a generalizada melhoria da saúd_e e das condições de_ vida da população pennitem que as influências
externas co_ntribuam para manutenção das precárias
·-condições de saúde e baixos níveis de vida da maioria.
- A verdade é_ que existe no Brasil uma massa de dezenas
de milhões de pessoas privadas de assistência médicohospitalar e ambulatorial. Um percentual de 2 [%(vinte e
um por cento) da população brasileira de menos de 17
anos encontra-se em condições de desnutrição de segundo e terceiro graus, cujo peso é inferiú-r a 75% (setenta e
cinco por cento) do normal.
No_ que diz respeito à taxa di::: irioúalidade infantil, dos
4 milhões de crianças que nascem no transcorrer de um

ano no Brasil, 360 mil deverão morrer antes de completar um ano de idade. Caso a nossa taxa fosse idêntica à
de_ Costa Ric;a (país de nível de renda similar ao Brasil),
208 mil sobreviveriam.
s~ dúvida, a persistente condição de precariedade
nas condiçõ_es de saúde da população brasileira deve-se
ao enfoque supercial de sua problemática e aos transplantes inadequados de práticas médicas que refletem tipicamente as orientações e interesses especiais-das poderosas nações desenvolvidas do mundo e que tem_agravado {1. dependência institUcional dos países menos desenvolvidos.
Em grande monta, o ponto de estrangulamento dos
sistemas de saúde no Brasil, e na maioria dos países subdesenvolvidos decorre, basicamente, de três aspectos:
19) os sistemas de saúde são predominantemente urbanos;
29) utilizam técnicaS maís intensivas em capital; e
39_)__ destacam preferencialmente o tratamento curati-

vo.
Ora, dado os baixos níveis de renda per capita, as
abundantes reservas de mão-de-obra, os limitados recurs~s finar1ce:h;os e_ a necessidade de se estender o mais
possível os serviços médicos, os sistemas de saúde no
Brasil deveriam dar ênfase ao tratamento preventivo e
utilizar técn-ica~ fiaiS intensivas em trabalho.
Todaví.il., aléin de atenderem desprOporcionalmente-às
populações urbanas, os programas de saúde, as escolas
de m_edicina e as maternidades no País são copiados dos
existentes nos países desenvolvidos.
ASsfill s-endo, a nosso ver, se permitirmos, ainda, que o
capital financeiro internacional gerencie essa inieidependênciã, dificilmente conseguiremos nos livrar da dependência em que nos encontramos, bem como, reduzir as
precárias condiçõeS dos sistemas de saúde do País e os
baixos níveis de vida da maioria da população.
Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n\> 235/80 e pelei reje1ção daS emendas_que lhe
foram apresentadas pe\a_Comissão_ de ConstitUfção e
Justiça.
Sala das Comissões, 20 de outubro_de 1983.- Pedro
Simon.
PARECER No 602, DE 1984

(D~ Comissão de Legislaçio Social)
Relator: Senador Gabriel Hermes
Pretende o eminente -Senador Henrique SantiUo, com
o projeto _em exame, estabelecer que a assistência
-méidíCo-hospitalar e ambulatorial, quando realizada por
pessoas jurídicas, só possa ser exercida por empresa cujo
capital pertença, exclusivamente, a brasiieirosA _
Concedendo um prazo de, apenas, 12 meses para que
as atuais empresas Se adaptem ao preceito legal, o autor,
na singeleza de sua proposição estâ, ·seguramente, abor·
dando um tema altamente polêmico e atual.
Sucede que, ao analisarmos a matéria na douta Comissão de Economia, perfilhamos o parecer da maioria
pela rejeição do projeto, que, dentre outras razões relevantes, o considerou extremamente radical e inoportuno
ante o. quadro atual da assistência médico-hospitalar do
nos-so País. Nesse sentido, vale aqui transcrever um trecho daquele parecer:
.. Embora louváveis as intenções-do ilustre autor
do pTojeto, na procura de solução para o problema
que aponta, ou- seja, o do mercantilismo que estaria
caracterizando a intervenção de empresas estrangeiras nas ãreas de saúde, esta Comissão entendeu que
a proibição inserta no projeto radicaliza, de certo
modo, a solução, cri3.ndo, em conseqaência, estado
prejudicial ao desenvolvimento tecnológico no seter, pela exclusão da participação de importantes
fontes de recursos. além de reduzir is possibi'lidades
de .investimentos em assistência mêdico-hospitalar,
precisamente, em um país, cujas dimenSões e carên-cias estão a exigir incentivos e colaborações de toda
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ordem. De fato, no presente momento ainda não estamos em condições de impor a nacionalização das
atividades no campo da saúde pública, conforme sugere o projeto sob exame, cumprindo-nos, porém o
exercício do efetivo poder de polfcia, a fifi de que as
relações nessa atividade se estabeleçam em termos
convenientes ao interesse nacional."
Ante essas considerações e em consonânCia com o referido parecer da Comissão de Economia, opinamos,
também, pela rejeição do presente projetà.Sala das ComisSões, g de outubro de 1984.- Jutahy
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Hélio Gueiros - Ca_rlos Lyra - J_orge Kalume - Almir
Pinto•.

PARECER No 603, DE 1984
Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de
Lei d~ Câmara n"' 92, de 1984 (n"' 170-C, de 1979, na
Casa origem), que "obriga o plantio de árvores na~
tivas e frutíferas nos projetos de Oorestamento e reflorestamento'".

ae

Relator: Senador Benedito Canellas
O Projeto de Lei que passa a ser examinado estabelece
(art. 1"') que, em todos os projetas de florestamento e reflorestamento, deverão ser incluídas_espécies natlvas e
frutíferas.
Pelo art. 2"', as árvores nativas oCuparão cinco por cento da área florestada ou reflorestada, reservando-se dez:
por cento às frutíferas.
O art. 39 prevê a regulamentação, pelo Poder Executivo no prazo de noventa dias, _enquanto o art. 49 trata da
vigência da lei revogando as disposições em contrârio.
A proposição é de autoria do Deputado Daso
Coimbra que, na justificação, louva o esforço governamental por conceder incentivos fiSc3.is, -Visando o floreslamento e o reflorestamento de áreas do nosso território.
Discorda, porém, o aludido parlamentar, de que o objetivo puramente comercial seja o móVel da atividade,
pois aí deve merecer atenção, também, o equilíbrio ecológico e a recuperação e a preservação da fauna e da flora. Os projetas comerciais, que vêm sendo implantados,
são inadequados,_ porquanto não corrigem as deformações surgidas ante o processo de devastação das matas, efetivado ao longo dos anos.
·As Comissões e o Plenário da Câmara aproVaram a
matéria que, neste OrgãO Técnico, passaa ser estudada.
Ê evidente o processo, altamente danoso, por que passa o Brasil. Imensas áreas florestais são atacadas, não
mais pelo machado, mas pelas moto-serras das frentes
pioneiras da indústria. Conseguir mideira de lei, para satisfazer à avalanche de constru-ções, é a palavra de ordem
dos grandes projetas ei::oflômicos, ao~'<!Uãís õ.ãõ interessam as conseqiiêncíaS da derrubada de árvores, a não ser
o lucro contabilizado.
Cientistas repetem advertências, grupos de ecolOgistas
multiplicam manifestaç_ões. Nada, porêm, corriove oS negociantes de qualquer gê.nero.
Todavia, o Governo brasileiro, ãnte as repetidas demonstrações, decidiu estimular o florestamento e o reflestamento de áreas devastadas. _O projeto, entretarito,
teve implantação deformada, pois os iõ.ci::ntivos fiscais
passaram a financiar o plantio sistenlâ1fc0 de florestas
homogêneas. O pínus e o eucalipto passaram a ser plantados em massa; pois o objetivo paS,s-oU aSer, tambem
econômico, -deixaildo de lado o equilíbrio natural.
No planalto central, por ex.emplo, o poder público estimulou as florest;.ts de eucalipto. Brasíliã é-rodeada dessa espécie vegetal, o que é bom diga-se de passagem. O
erro parece residir, justamente, na parte que o projeto
em estudo pretende corrigir: faltam árvores frutíferas;
faltam árvores nativas.
~obrigação do legislador observar os equívocos contidos na legislação vigente, e ofereCer- soluções.
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Justamente por constituir solução para o reequilíbrio
__natural de imensos espaços brasileiros, opinamos pela
aprovaçãO ao preS-ente-projeto de lei.
Sala das Comissões. -27 de setemb_rO de 1984.- Álvaro
Dias, Presidente- Benedito Canellas, Relator- Mauro
B9rges- Gaivão Modesto-- Joio Castelo•.
PARECERES Nos 604 E 605, D.E 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 130, de 1981
(n9 862-B, na Casa de origem), que "autoriza o maior
de 16 anos a movimentar conta em Caderneta de Poupança".
PARECER No 604, DE 1984
(DI;l Comissilo de Constituiçio e Justiça)
Relator do vencido: Senador Helvrdio Nunes
A Proposição sob exame, originária -ãa Câmara dos
Deputados, de iniciativa do Deputado Alexandre Machado, dispõe que o "maior de 16 (dezesseis) anos, desde
que comprove estar empregado, poderá movimentar, livre e exclusivamente, sua conta de caderneta de poupança".
2. Na justificação, diz o autor. uMuitas v~ ... tem
ocorrido que o rendimento auferido pelo menor, com
seu trabalho, costuma ser depositado em poupança. Mas
seus pais ou responsáveis, de maneira irresponsãvel, têm
feito saque contra a vontade çl_o menor, titular da conta.
E não se trata de saque para atender as despesas necessárias. Na boa parte das vezes, é para atender a supérfluos ... ".
3. Compete a esta Comissão examinar, apeilas, o
méiito do Projeto, uma vez que os aspectos jurídicoconstitucionais jã for~m objeio de ~ronuncia-nú~nto da
douta Comissão de ConstituiÇãO _e Justiça ·da Câmara
dos Deputa~os.
Rejeitado o primeiro Relatório, que concluía favoravelmente ao Projeto, cabe-me, agora, relatar o Vencido.
Pelo Código Civil, os maiores de 16 e menores de 21
anos são relativamente incapazeS (ã.rt. 69, 1), cessando,
porém, a incapacidade, por concessão do pai, da mãe ou
do juiz, pelo casamento, pelo exercício~ de _emprego
público efetivo, pela colação de grau científiCo em curso
de ensino superior e pelo estabelecime_nto civil_ ou comercial com economia própria \árt. 99; §-19, T a V).
Nos casos ·em- que -perdura -a incapaCidade, não vejci
razão para o conflitO de gerações, com base na _desconfiança, que o Projete;) estabelece. Se esse conflito~é-~té
certo ponto inevitãvel, por múltiplas causas, não há de
s_er o legislador, guardião e promotor do b_em comum,
·
que iiá incefltiv-ã-lo e aciriá-lo.
4. Ante o exposto, o parecer no mérito, é pela re--jeição do Projeto, por inoportunO e inconveniente.
Sala das Comissões, em 14 de__ setembro de 1983.Mun1o Badaró, Presidente- Helvídio Nunes, Relator~
José Fragelli- José lgnácio Ferreira, vencido, com voto
em separado - Octáyio Cardoso - Aderbal Jurema Pedro Simon - Passos Pôrto.
VOtO VENCIDO, EM SEPARADO
DO-SENADOR JOSE IGNÃCIO FERREIRA
De autoria do ilustre Deputado Alexandre Machado,
o ·projeto sob exame, constante de dois artigos dispoSitivos, visa a tornar possível a movimentação livre e exclusiva, por parte de maior de_ dez~~seis anos, empregado,
de sua conta de caderneta de poupança.
2. Na Justificação, ressalta o autor: .. o menor de 21
anos e maior de 16 anos, sendo relativamente incapaz,
não pode movimentar livremente uma conta de caderneta de poupança. Necessita, sempre, que-seus pais ouresponsãvt':ís façaril os saques. Ora, o maioi" de 16 anos, que

Quinta-feira II

3657

trabalha e abre uma conta de poupança, jâ demonstra
possuir equilíbrio e controle de seus vencimentos".
3. Em sua tramitação pela egrégia Câma_ra dos Deputados, foi o projeto examinado pela douta Comissão de
Constituição e Justiça daquela CaSa, que o considerou
constitucional, jurídico, regimental e de boa técnica legisJativa. Assim, cumpre-nos, apenas, apreciar-lhe o
mérito.
4. Sob tal aspecto, .a proposição se afigurã pertinente
e oportuna, pois a· maior de dezesseis anos que emprega,
recebe remuneração e se torna capaz de poupar, está demonstrando, por isso mesmo, maturidade·e critério suficiente para gerir suas finança-s.
5. Que não se dê, porém, a tal medida o sentido de
acirramento do conflito de gerações ou de eltminaÇão de
uma prudente tutela dos pais. O que se visa é afastar
abusos e restrições que rião se justificam. Como lembra o
autor, em outro passo da justificação, ...muitas Vezes
... tem ocorrido que o rendimento auferido Pelo menor
coni seu trabalho, costuma ser depositado em poupança.
Mas os seus pais ou responsáveis, de maneira irresponsável, têm feito saque contra a vontade do menor, titular
da conta. E não se trata de saque para atender a despesas
necessárias. Na boa parte das vezes, é para atender a supérfluos. Com essa atitude desastrada, o jovem fica descrente_ da poupança. E após dar sua contribuição paia o
sustento da família, prefere dissipar o pouco-que lhe resta com medo de que os seus pais ou responsáveis efetuem
saques contra a sua vontade".
6. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto, por oportuno e conveniente.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 1983.- José lgnácio Ferre~ra.
PARECER No 605, DE 1984
- (Da Comissão de Leglslaçio Social)
Relator: Senador Jorge Kalume
O projeto sob exame, procedente da Câmara dos Deputados, de autoda do eminente Deputado Alex.andre
Machado, intenta autorizar o maior de dezesseis anos a
movimentar conta em Caderneta de_ Poupança.
Aprovado na Cãsa de origem, o projetõ, na Comissão
de Constituição e Justiça desta Câmara, foi rejeitado,
aColhido_ o parecer do Relator dO vencjdo Senador
Helvídio Nunes.
No mencionado parecer, foi aludido o preceito áe que
trata o Código Civil, art. 6Q, I, pelo qual os maiores de
dezesseis e os menores de 2 t anos são considerados relativamente incapazes.
No mesmo parecer, o eminente Relator frisou que, nos
casos em que perdura a incapacidade, não via razão para
o "conflito de gerações", com base na desconfiança que
o _prõJeto" estabeleceu na sua justificação. Concluiu seu
voto, afirmando que a incumbência do legislador, guardião e promotor do bem comum, não pode ser condescendência com o conflilo, por vezes inevitável, entre pais
e filhos.
Acrescentamos aos argumentos jurídicos da douta C~
missão são de Constituição e Justiça, que a matéria tem
implicação, inclusive com o artigo -147, I, doCódigÕ Civil, que reputa anulãvel o ato jurídico, quando existir incaPacidàde reí3.iiva do agente·., ·
,À vista do exposto, secundando a decisão da Comissão de Constituição- e Justiça, manífestamo-nos igualmente, pela rejeição do projeto, por inoportuno.
Sala das Comissões, -9 de outubro de 1984. -Jutaby
Magalhães, Presidente - Jorge Kalume, Relator Hélio Cueiros - Carlos Lyra - Gabriel Hermes - Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE Moacyr Dalla)- O Expediente lido v3.i à publi~ação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretârio.
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São lidos os seguintes

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452,
DE I• DE MAIO DE 1943,

PROJETO DE LEI DO SENADO,
N"' 203, D~ t9s4
.

Modifica os artis. 393 e 394 do Decreto-lei n'~
5.452, de ]9 de maio de 1943, que aprovi. a Consoll·
d8çio das Leis do Trabalho.

O Co.rigresso--Nacional decreta:
Art. 19 Os arts. 393 e .394 da Consolidação das Leis
do Trabalho passam a ter a seguinte i-edação,
renumerando~se os demais:
"Art. 393- -.A mulher que adotar recémM
nascido, ~urante_ o primei,r:o m_ês de ey;.istência, terâ

Aprova a CõüsóiJdaciO das Lels do Trabalho.,

Art. 393 Durante o período a que se refere o artigo
392, a mulher terá direito ao salârio integral e, quando
variâvel, calculado de acordo_ com a média dos 6 (seis)
últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter à
função que anteríormente ocupava.
Art. 394 Mediãrite atestado médico, à mulher grávida é facultado romper o compromissO resultante de
qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. ·

direitO a afastár-se do trabalho por um período de
oito (8}_,.semanas, a partir da adoção.

Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Legislação Social.)

Parãgrafo único: Para os fins prevjstos neste aftigo,

PROJETO DJC LEI D() SENADO N• 264, DE 1984

a empregãda deverá apresentar ao empregador a es.critura pública de adoção, devidamente averbada no Registro

Civi1 de pessoas naturais:

-

Art. 394: DÍJ!ante_ ~s___ períodos a "q~e se referem os
artigOs 392 .e 391, a mulh-er terâ o direito ao salário inte·
gral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, be_m como os
direitos e vantagens adquiridoS, s_eitdo-lhe ainda raCultado reverter à função que anteriormente ocupava."
Art. 2o:> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A Consolidação das Leis do Trabalho, n_aseção relati~
va à proteção da maternídaàe:, Proíbe o trabalho da mulher grâvida_ no p_~ríodo de quatro (4) sem~ antes e
oito (8) depOis do :Parto, concedendo-lhe salário integral,
bem como ps direitos e váflúigens adquiridOs,
facultando-lhe também reverter à função que anteriormente ocupava.

E assim procedendo' dá proteção exclusivamete à mãe
biológica, omitindo qualquer disposição expreSsa -no QQ~
tange à màe adotiva.
É fácil deduzir, contudo, que ao possibilitar à mãe de
recêm-nascido o seu afastamento ao trabalho por oito
(8) semanas quis o l~gislador proteger_e tutela~ a !ll~ter-_
nidade, como fato biológico, mas não pretendeu, de
modo algum, _esquecer o nascituro que· de~anda
atenções, cuidados, carinhos, trabalhos e insônta_s dá-_
queles que ãssistem ao desabrochar de sua existência,
com a respbhsabilidade, que o ato de partenid_ade rO:'
quer.
Nada mais natural, portanto, que pretender, tal como
o faz de longa data na Bahia, o Dr. Ernani Durand, dar à
mãe adotiva direitos semelhantes aos dispensadQs pela
CLT à mãe meramente biológica.

Se, como já se _diss-e, "mãe não é, apenas, uma palavra

a ser compreendida na sua literalidade, mas um conceito
de afeto, de carinho, de cuidados, rir nos momentos de
alegria: chorar J'Ja 'rrcocupicão, quã'ndO- eles são adversos pelas enfermidades, _pelos problemas próprios da
criação, no a:coràar à noite e amanhecer sem dormir",
nada mais justo que o desejo de proteger a maternidade
em toda a sua amplituçie, de modo _a beneficiar, pelo
afastamento ao trabulho, a mãe adotiva que carregou o
seu filho consigo, tanto quanto a mulher operária que
num gesto "de beleza. pura e alta sensibilidade hu!ll_ana",
como disse· o Dr. Ernani Ouia-nd, "toma como seu o fi.
lho que o ventre lhe negou".
Sala das Sessões, 10 .de outubro de 1984. ~ Jutahy

Magalhães..

Altera dispositivo da lei DI' 5.890, de 8 de junho de
1973, que modificou a legislacio da previdência so-

cial, objetivando permJtir aos segurados progredir na
escala de contribuicões, na forma e condlçio que especlfics ..
O CongresSo Nacional decreta:
Att. 1" 0§4~ do_art.}3 dalein'~ ... 5.890, deSde junho de_)~~passa_ a vigorar com a seguínte redação:
.•~ § -4~' Aos segurados é facultado progredir ou
regredir na escala, atê o nível que lhes convier e for
comprovadamente suportável, cabendo~lhes, em
caso de progressão e para o fim de reduzir interstí·
cios, efetiyar orecolhimento das diferenças de contribuições, calculadas em conformidade com o tempo de filiação."

-Art. zii ESta lei entrará em vigor na data de sua
pubiícação. o-Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
J ostlllcaçio

Se .alei em vigor permite ao segurado regredir n_a esca·
la, recolhendo à instituição previdenciáriã a _contribuição
compatível com as suas condições (V,§ 41', do art~ 13, _da
Lei n'i' 5.890(73), lógico e justo será facultar-lhe também,
a prçgressão nessa escala, vencendo interstíCios através
_elo reColhimento das diferenças, conforme sugestão apreSeO~~da pelo ilustre advogado Dr. Guilherme Gomes de
Mattos.
1ãl ê o objetivo da presente proposição, atrãvés da
qual se vis~ permitir aos segurad~s da previdência saciai
p-ossam- aumentar o respectivo salârio:de:coDtribuição e,
assim, aposentar-se com melhores provéntos.
Desnecessârio prever fonte de custeio-. visto que essa
resultará das contribuições do próprio segurado, que as
aumentará de cmlforÍnidade com os interstícios que de-sejar--ánfecípaf:
Sala das Sessões, 10 outubro de 1984.- Nelsom Car~
neiro.
-LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legislado de pre-vidência social e dí. ou~
tras providências..

................................................

Ari. t3." . óS traháihàdorés" àUiónOitíOS,· oS seguradOS
facultativos e os empregadores contribuirão sobre uma
escala de salário-bàSe assim definida:
-classe de O a.l ano de filiação - J salárío mínimo
Classe de 1 .a 2 anos de filiação - 2 salários mínimos
Classe de 2 a 3 anos de_ filiação - 3 salários mínimo~
Classe de 3 a 5 anos de filiação --5 salários inínimos
o

-·

.

Classe de 5 a 7 anos de ffiiação - 7 salârios~minimos
Classe de 7 a 10 anos de filiação - lO salários mínimos
Classe de 10 a 15 anos de filiação- 12 salários mínimos
Classe de 15 a 20 ~anoS de filiação - 15 salários míni-.
mos
Classe de 20 a 25 anos de filiação - 18 salârios'tninímos
Classe de 25 a 35 anos de filiação ~ 20 salârios minimos.
§ 1~' Não serão computadas, para fins de carência, as
contribuições dos trabalhadores autônomos recolhidas
com atraso, ou cobradas, e relativas a perfodos anterio~
res à data da regularização da inscrição~
§ 29 Não será admitido _o pagam~nto antecipado de
c-on_:trihuições com a finalidade de _suprir ou suprimir os
intersHcios, que_ deverão ser rigorosamente observados
para o acesso.
§ 31' Cumprindo o interstício, poderá o segurado, se
~sirn lhe convier, permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma hipótese, porêm, esse fato ensejará o
acesso .a outra classe que não seja a imediatamente superior, quando o segurado desejar progredir na escala.
§ 4~ O segurado que, por força de circunstâncias,
não tiVer condições de sustentar a contribuição da classe
em que se encontrar, poderá regredir na escala, até o
nível que-lhe convier, sendo-lhe facultado retornar' à
cfaSse de onde regredíu, nela contando o período anterior de contribuição nesse nível, mas sem _direito a redução dos__interstlcios para as classes _seguintes.
§ 59 A contribuição mínima compulsóría para os
prOfissiOnais liberais é a correspondente à classe de 1
(um) a 2 (dois) anos de filiação, sem que se suprimam,
com isto, os períodos de carência exigidos nesta e na Lei
n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960.

(Ã.s Comiss.ões de Con.stitui(t!o e Justiça, de Legls·
fação Social e de FinançaS.;
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas
lidos serão publicàdos e remetidos às comissões compe·
ten,tes..
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 242, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos dO art. 371, alínea4:
d_o Regimento Interno, para o Requerimento n9 160, de
1984, "sabre a constituição de Comíssão Especiât Mista,
destinada a realizar estudos e a preparar proposta legis·
lativa _sobre agrotó~cos".
-Satã- da-s-Sessões, 10 de outubro de 1984. - Nebolt
Carneiro - Humberto Lucena.
O SR._ PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com o disposto no art. 375, § 39, do Regimento Interno,
este requerimento figurará na Ordem do_,Dia da sessão
seguinte.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Nelson Car·
neiro, como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder1, _pfonuncia o seguinte discUrso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Nação tem acompanhado com o maior interesse o
curso _!?o projeto de reforma salarial.
Deyo referir que _em 20 anos é a primeira llez que um
projeto de l~i. de iniGiativa parlamentar, relativo à política salarial, tem curso no Congresso Nacional. A nossa
esperança é que_ pela primeira vez iniciativa semelhànie
se converta em lei, com a colaboraÇão dos eminentes integrantes do Senado e da Câmara dos DePutados. Devo
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prestar uma homenagem, tantas são as criticas que tenho
feito desta tribuna.
Quando o projeto de minha autoria chegou ao-exame
da Cârriarã:-dos Deputados muitos foram os que patrocinaram a idéia de que melhor seria se o GovernO baixasse
um decreto-lei regulamentando a matéri":i.
Nos vâriOs encontros dos Lideres Aloysio Chaves e
Nelson Marchezan com o Chefe da Casa._ Civil, Ministro
Leitaõ de Abreu, e por eles recolhi esta notícia, S. Ex• o
MiriTsti'o Leitão- de Abreu sUstentou-Sempre que melhor
fora prestigiar o POder Legislativo e emen~~r o p~gjeto
do Senado, de modo que a iniciativa confínuasse SCõdo
do Poder Legislativo. Nem sempre isto !_e_!l:l ~contecído.
Daí a razão da referência, que (iuefo deiX.ar nos Aiiãis,
em homenagem à atitude assumida pelo ilustre Chefe da
Casa Civil.
Mas, Sr. Presidente, o texto original do meu projeto
era simples. Diz o seguinte:
"Mantid~ a correção.monetàiíii semestral dos salários, que se fará-sem-pre mediante negociação entre empregados e _empregador~, l_!las ttunca _segundo fator de variação do INPC;-á6iiXóàe tOO%,- são
revogados os artigos 24 a 42 do Decreto-lei nt 2.065,
de 26 de outubro de 1983."

O Vfgilante Senador Itamar Franc_o logo percebeu que
entre os artigos referidos constavam 4ois que não deveriam ser revogados; os artigos 37 e 38_. ACeite"i juslii ponderação e-:-o seriãdo também a acolheu, de modo que foi
a redação modificãda nesse ponto. Mas a redação final
do Senado, que tenho em mãos, dizia o segiiinfe:
"Art. l~> A correçàO semestral dos salâríos farse-â mediahte negociação entre empregados e empregadores, ressalvada a competência da Justiça do
Trabalho, e com base no fator de variação do Indice
Nacional de Preços ao Consumidor ~- INPC."
Quei dizer; o Senado, aõ~_adinitir como fator de variãçãO o lndice Nacional de Preços ao Consumidor, reafirmaVa o-pontO oe-Vista- do Projeto oligíri.!if, ou Seja, o
deferime-nto de 100% --a--TodOs- oS- tiibalhadores. Aliás,
qualquer que fosse o índice fixada_ que não oS 100%, não
haveria neste País Juiz do Trabalho; que, convocado por
uma das partes, não thasse- essa repoSiçãO-Salarial, penso
que no mínim0-100%. Qtiarldo·esse projeto "foi apresentado, vãrias eram as decisões judiciãiS, vã riOS· oS dissídios
que asseguravam este miis do que 100%. Lembro-me
que os metalúrgicos do ABC haviam conseguido, inC_Iusive, 140%.
Mas o projeto que passou nesta Casa, em regime Oe

urgênc!a;-chego!J_à Cârri?i'~ dos QeputidGs._NóS-aquCsomos 69 Senadores, quase uma família grande, mas a- Câmara dos Deputados é rima nlultidão, 479 Deputados, e
era natural que surgissem muítas__imeildas_. Quero lo_uva(
o esfOrço do nobre Líder Nelson Maichezan que;
entendimento com as lideranças do PMDB, do PDT, do
PT e do PTB, conseguiu uma redação que, afinal, foi
aprovada. );: de dever acentuar que- a aprovação do projeto do Senado, aumentando os saláiiOs.dos trabalhadores tinha implícito, primeiro, qUe se estendia: aos SerVidores das autarquias, segundo, que aumentando o- Salârio
do trabalhador aumentava, conseqüentemente, as pensões e as aposentadorias.- MãS já- houVe tempo em que
isso não ocOrreu, ·em que o a:Utnento-dá SiiJáiiO dO tiabalhador não importou, necessaiiã.ffierite, no aumento das
pensões de aposentadorias. E aí, felizmente, o nobre Deputado Josê Frejat, que tanto honra a Bancada dO Estado do Rio,-teVe- a -cautela, aCeita por aquela
de incluir como parágrafo úniCõ dO ãri. 1'~-~sa diSPOSição -que
explicita o- que foi delibe-rado Pelo Senado FederaL

em

casa,

.. 0 reajuste das aposentadorias e pensões far-se-â
nas condições previstas nesta lei para o salârio dos
trabalhadores.''
Era natural que esse projeto não tiVeSSe "ila Câmara
dos Deputados o mesmo andamento râpido que canse-

guiu no Senado Federal, exatamente pela multiplicidade
de oPiriiõeS e Pelo núnieio -de pãilil.menúireS q'ue qui:riam
interferir, melhorando e -corrigindo" a proPosição iniCial.
Daí, ter-se esgotado o mês de setembro, o que foi uma
pena, Sr. Presidente; POis tenho recebido telegramas lamintandO-que este projeto não tivesse sido cOnvertidO
em lei no mês de setembro~ porque vârias classes de empregados fizeram acordos salariais, comn o Banco do
Brasil, a PETROBRÁS, NUCLEBRÃS, rio mêS de setembro, e a sanção deste projeto rio mês de outubro jã
não os benefiCiãi-á:A. Dão ser-ql!e o Sénhor Presidente da
República, compreendendo e usando do seu poder e do
seu dever de insoriomia, també·m Contente a estes servidores; o apelo qlii-desta-iribuna drrijo sua Excelência.
Sr. Presidente, este projeto susCítOii, em prímefro mo:.
menta, uma grave restriÇão qu-ando maO.I.festada de
pronto ao-nobre ·senadOr Ttãmar·rranco; QUe -SOOfe -ele
se debruçara. Era o art. 16.

a

e

a

Art.__i6,_ As disposições referentes à riorreção- e
aumentos salariais constante .desta lei vigoram até

3Lde julho de 1985.

.

Quer dizer, fixaya~se 2 !ermo desta nova legislação e se
parágrafO- único: -~- -~
- -

àizii~ no

"Art. 16.
Parâgrafo úniCo. A pal'tir de Jt de agosto de
1985, -a correcã-o e õs aumentos salariais; qua-ndo
não acertados entre as partes, serão plenamente resolvidos pela Justiça dO Trabafho."
Importa dizer que se devolvia a solução do dissídio a
um possível entendimento entre os sindicatos de patrões
e os sindicatos de empregados. Ou seja, aqueles raríssimos sindicatos de trabalhadores com poder de barganha
poderiam consegui! no mínimo -IOU%, maS uin graride
número, um número esmagador de sindicatos de trabalhadores, sem nenhuma possibilidade de_barganha diante dos patrões, ficariam ao desabrigo da lei._ Também,
.essa data 31 de julho, por quê? O Congresso Nacional,
no mês_de julho, está de recesso; portanto, vale_dizer 30
de junho; Por que 30_de junho? Seria um acicate ao futuro Presidente, qualquer que venha a ser, para .que, ao se
empossar, envie logo ao Congresso Nacional um projeto
-de revisão salarial, como é do seu dever?A grande crítíca que se-raz-aesCOflla CfoS-call-dídatOS_e_
que- eles-ifão penar cinco meses até·o·pieito de.lS Qelaneiro e -inai!fdois ãtê ·a posse: Nessessete-meses, oS doiS
cª"n_çli_9_ª"_t_9~._<:-:!cla _qlA~I_ a_cs_editaodQ-s_e_ o__'{~nçed_oce_ cada
qual anunciando margens surpreerldentes, os dois candidatos devem ter, e certamente terão, seus comitês de trabalho. Que esses cpmitês estudem cada um dos aspectos
da realidade nacional a-fim de que já- no-dia 16 de março
o Presidente eleito possa enviar ao Congresso Nacional,
que estarâ funcionando, aqueles projetas que definam a
sua política. Isto, aliás, não será ·surpresa. ·Foi o que
aconteceu recentemente na Argentina. No dia seguinte
após a sua posse, o Presidente Raul Alfonsín enviOu ao
Congresso numerosos projetas que súã àssissoria havia
elaborado sob a sua orientação.
De modo que este prazo, talvez, fosse um lembrete ao
fu(uf() PreSidente para que começasse a estudar seriamente o problema e oferecer de logo, prontamente, asolução pela qual aspiram todos os trabalhadores brasileiros, jâ que este projeto é, por sU_~ pr_6pria natureza, transitório e não resolve em definitivo_es_ta grave questão salarial.
Esse art. 16 que constitui, portanto, -uma ameaça a
95% dos trabalhadores brasileiros não pode subsistir.
Isso mesmo se cristalizou no pensamento desta Casa.
Quando consultei o nobre Deputado Nelson Marchezan,
S. Ex• teve o cuidadO de ouvif o Deputado Freitas Nobre
e os demais Líderes da Câmara dos Deputados e afirmou
que não tinha nenhuma· restrição à retirada deste dispo~
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sitivo. Mas confiei à vigilância do eminente Senador Itamar Franco, jâ que não dispunha naquela hora, ao partir
para o RiO de Janeiro, das leis aqui cífadas, um estudo
do art. 17 que, ·realmente é curioso.
Diz o seguinte:
Art. 17. As disposições desta lei não se aplicam
aos servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos J'erritórios e dos Municípios e de suas
autarquia-S, submetidOs ã.õ- re&ime -da Consofidã.ção
das Leis do Trabalho, salvo as autarquias instituíclãs pelas Leis il'~s 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e as criadas com
atribuições de fiscalizar o e)Cercfcio de profissões liberais, que não recebem subvenções ou transferên~cias à conta do Orçamento da Uniã_o._
Evidentemente, esse artigo não- é um artigO, é quase
que um Iivro;-porque cita tantas coisas, tantas leis, tantos
..sim" e tantos ..não.. , que serâ difícil a um intêrprete
cliegar-àC()ncliisão-cfe (j_U:em foi oU-não benCficiãdO pela
tei, Principatrilente divide--o-s- Servldo-rCs----ciã.S autarQUias,
porqUe uns receberão e outros,- rião.
-~-- ..=.
O Senador Itamar Franco estudou, longamente, este
.artigo €~comunicou o entendimento que teve com o Senador Carlos Chiarelti, da impossibilidade da manu-tençãÕ deste artigo.
Tive também a preocupação de procurar, outra vez, o
Deputada Nelson Marchezan e c_olhi de S. Ex• a impressão de que a retirada deste dispositivo não pOria_em risco
a sanção_ do projeto. Feitos estes dois esclarecimentos,
que ...
O Sr. Itamar Franco- Permite. V. Ex• um aparte, Se-nador? ·
O SR. NELSON CARNEIRO - ... penso traduzirem
a r"ealidade dos fatos, tal como ocorreram. Tetei muito
prãzer·em ouvir o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador Nelson Cãrneiro, tantas são as homenagens que V. Ex• recebe nesta
CaSa, ·que· gostaria de acrescer mais uma: a da iniciativa e
da sensibilidade de V. Ex' em tentar alterar o Decreto-lei
n"' 2.065, manifestamente inconstitucional e ímposto pela
comunidade financeira internaciomil; particularmente
pelo Fundo Monetário Internacional. Diria que V. Ex'
-feve a sensibilidade de manter Q índice integra] do "INPC.
Cor_n jus~a razãt4 Senador Nelson Carneiro, a própria
Fundação IBGé está mostrando os índices para ilovembro, em que o INPC deverá atingir 192%, o custo de

vida para o Rio de Janeiro, 200%, e a inflação para novembro, já acumulada. em cerca de214%. Então, o mínimo que se esperava ê que, exatamente, se mantivesse;
comn·a projeto de V. Ex' previa, o INPC integral para
iOdas as categOrias: ESse fõi o -espíritO do seU projetO_. V.
Ex• lembrou bem a multipliCidade de opiniões na Câinar_a_ dos Deputados. A verdade é que o Senado da RePública não podería deixar-de suprimír, como bem já explanou V. Ex~. o art. 16 eo_ar_t.l7, este tambêm inconstituCional porque impossibilitaria os servidores sob o regime dã CLT de receberem os aumentos. Quer dizer,
quebrar-se-ia o pririCípío da ísonomia. O Setlador Carlos
Chiarelli e eu estamos examinando outros artigos em relação ao art. 29, para manter o índice integral, como propõe V. Ex'. E é claro que haverá o conflito com o art. li,
que deverá também ser suprimido. Mas, de qualquer forma, nesse primeirQ_ debate, n~ certeza de _que o L_íder
HUmberto LucCna tambêm entendeu isso, qUe o Senado
não poderia aprovar-com urgência urgentíssiina esse
projeto, que mereceria e merece um melhor estudo do
Senado da República, e gostada de, neste moinento,
mais uma vez, prestar minhas homenagens a V. Ex.• ..
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrig3.do a V.
Ex'. A g'entileza trãdicional dÕS mineiros ainda uma vez
se manifesta.
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Sr. Presidente, esse é o ponto mais importante, 6 pon~ to de debates e de_~_tudos. Isso explica que, por iniciati-

va do nobre Líder Humberto Lucena, a Bancada do
PMDB vá se reunir esta noite paro exiúnü1.ar a redação
oferecida pela Câmara dos Deputados.

O Sr•. Humberto Lucena aparte?

Permite-me v_._ Ex• um

O SR. NELSON CARNEIRO -_Com muita honra.
O Sr. Humberto Lucena-- Realmente, nobre Senador

Nelson ·carneiro, deSde quC- a câffiara -dOS DeptiiidOSmodificou profuridamente o projeto aprovado pelo Senado, de iniciatiVa de V. Ex•, no sentido da revogação do
Decieto-lei 11'1 2.06_5, no que tange à política salarial, que
tivemos o cuidado de entrar em contato com os companheiros de Bancada. De logo, sentimos uma grande con·
trovérsia em tomo _ele vãriQs ~pectos da nova propo·
sição. Dai_ por que resolvemos reunir a Bancada hoje,
'após a sess_ão_do Senado, a firri de nos situarmos definiU·
vamente a respeito do assunto, sem outros interesses senão o de aperfeiçoar o_ trabalho da Câmã.ra dos Deputados. Em primeiro lugar, o PMDB tem um posicionámento que não podia ser outro senão em favor dos 100% do
INPC para todas as categorias profisSiciiüili. Agora, hã
' dois pontos que exigem uma supressão, coino bem referi. ram V. Ex~ e o nobre Sena_d_or Itamar Franco, que são
! aqueles referentes aos arts. 16 e 17, porque são, realmente, dispositivos q1,1e não poderão, de maneira alguma, ser
aprovados pelo Senado Federal. O primeiro, porque li1
mita no tempo a vígência-da lei, e daí em diante coloca
todos os reajustes ao nivel da livre negociação, o que significa que só as categorias que tiverem um sindicato Forte
PQderão ser, maiS ou lnenos, defendidas. E outr~, o que
p~fbe a aplicação da lei aos- servidores- públicos civis e
militares, o que é um absurdo, que não se coaduna com o
princípio da isonomia, segundo o qual todos são iguais
ncrante a lei. Eu me congratulo com o esforço de V. Ex•
e posso dizer, que tão logo a Bancada se posicione em
torno da matéria, nós Faremos todas as gestões no sentido de aprovar, o mais rápido possível, essa modificação
da lei salarial, que é de interesse da classe trabalhadora
'brasileira.
O SR- NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex•.
.
,; Eu quero recordar que V. Ex• me deu a honra de subscrever o requerimento de urgência para esse projetO, o
que possibilitou a sua breve apreciação pelo Senado.

O Sr•. JOséliD.s - V. Ex• nle Permite?
O SR •. NELSON CARNEIRO -:- Com muita honra.
O Sr~ José Uns- Nobre Senador Nelson Carneiro,
'.V. Ex• é sempre muito oportuno e objetivo quanto trata
dos assuntos do interesse do povo nesta _Casa. Dai, as
homenagens que os colegas lhe rendem a todo momento_.
Não poderia deixar, também de Fazê-lo. Sabe V. Ex• que
fui eu o Relator da primeira lei salarial. Naquela época,
prevíamos a oorreção dos salários menores, com o índice
superior a 100% da correção monetária- V. Ex• deve
lembrar-se bem disso - admitindo~se apenas, a titulo de
compensação para as empresas, uma redução nos salãrios mais altos. Isso vinha a proPOSito da ver!la lli.S-tória, que não deixa ~e ser verdadeira, Que -diz exatamente que os saláriõs- ne:Ste País são terrivelmente desiguais.
Há salários exorEiifantemente altos e há salârios extremanente baixos. De modo que aquela intenção de dar o
aumento aos saláriDs menores superior ao índice de inflação, e aos salários- maiores uma peqUena Correção
abaixo da inflação, vinha por conta desse desejo deo_e_qu_ilibrar mais a remuneração dos trabalhadores no País.
Mas a coisa evoluiu, e V. Ex• sabe qiie ã primeiia lei foi
substituída por uma legislação bem mais drástica e que
conduziu a esse verdadeiro impasse i que nós chegariios
na.área do salário. A verdade é qu~ os salários se reduzi-

ram de tal modo, que jã estavam prejudicando, não apenas os assalariados, mas a própria econOmia do País .. E
c~~be_a V. Ex~ a idéia de_tomar a iniciativa de rever essa
situ-ação -':=st(anha-e profundarO.en-te inCómOda, alêm de
nefasta aos _inte_ressi?S da_ classe ~rabalhadora. De _l!lgdo
que, como Q S_eo_ado_r Itamar Franco. eu também__quero
render as minhas homenagens a V. Ex•, como velho estudioso dessas questões. Quanto à revogaÇão do art. 16,
que, me parece, nã_o traz nenhum prejufz;o ao texto do
projeto e, inclusive, se _fosse revogado sozinho sem o seu
parágrafo criaria_ uma difuculdade muito grande para os
assalariados, como V. Ex• _bem citou, para aqueles que
não têiil estrutura organizacional para reivindicar, acho
que ê perfeitamente justo que se analise este artigo e que
se chegue a uma conclusão de como proceder sobre ele.
Eu me referiria também ao art. 15, que diz respeito à
.data-bãse de certas categorias, e que tenham ocorrid_o essas datas nos últimos 3_ meses. Ha_veria, talvez, aí, necesSidade de uma reinterpretação, que não sei se será possível, porque a impressão que tenho é que o Senado poderã FaZer etnei:tdas supressivas, mas não póderã modificar
o teito. TOdaVia, acho também um assunto-iniportante e
citaria c-o-mo mil.is tini elemento para o-estudo do Senado. Quanto _ao art. J7. V._ Ex' sabe do desejo que nós
teríamos que a lei Fosse estetidid<i tainbém aos trabalhadores das autarquias, em suma, do setor público. -Toda-via, é Um assunto extremamente- delicado e nós nos reservamos o direito de analisá-lo com mais cuidado. Achei
muito_ interessante, aliãs, um tanto estranho, também, já
que V. Ex' citou a possibilidade de o novo presidente
eleito analisar com uma certa pressa esses problemas
fundamentais que hoje afetam a nossa economia, sobretudo, a ãrea social, um pensamento ontem expendido
pelo Dr. Olavo Setúbal, que estaria sendo, digamos, indicado para futuro Ministro da Economia, Ou do Planejamento. Disse S. Ex•, perguntado qual seria a lei justa
para os salários, que a lei justa SCria aqUela que permitisse as empresas pagarem o que pudessem, contando que
houvesse um salãrio mínimo capaz de defender a classe
mais desprotegida. Eu, na realidade, em uma situação
como esta em que se encontra o País, talvez ainda preferisse uma certa indexaÇão, embora protegendo contra a
qued-a~ o aesgaste, ao longo do tempo. Mas ocorreu-me a
idéia de corrientar a opiniãO-do Dr. Olavo Setúbal, e poderia ser ela, quem sabe, o núcleo do pensamento do futuro Presidente da República, se acaso Fosse ele o eleito.
Mas, eu prefiro ficar, ainda, com essa proteçã_o ãdicionã.l
·aos assahuiados, nos termos da lei e certamente com as
achegas: de aprimoramento que serão trazidas ao Senado
por V. Ex•, pelo Senador Itamar Franco, em suma, pelos
Pªrtidos.
O SR- NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a y_

Ex•
Acredito, porém, que, a essa altura, é muito prematuro imaginar primeiro, quem será o Presidente, e, segundo •. guem serâ o Ministro desta ou daquela Pasta. Em
todo caso, o noticiário é esse. E V. Ex• refere-se ao noticiário.
V. Ex• traz uma contribuição valiosíssinia.
O _artigo 15 diz o seguintç::
Âs categorias cuja data-base tenha oCorfido nos
últimos três meSes anteriores à vigência desta lei, serã fa~ltada a negociaçãO de que trata o art. II desta le1 ...

Bastaria parar aí, o Senado pode excluir a parte fina.l:
" ... quando da PI-óXini3 ·eorreçilo automática semestral de
salâriõ, para viger no semestre subseqUente".
O Sr. José Lins -

A idéia seria intrOduzir uma con-

~içã_o d~ ~1:1~omacidade.

O SR. NELSON CARNEIRO- ~uma contribuição
valiosa a que V. Ex~ traz e que não pode deixar de ser
examinada com maior cuidado pelo Senado. E eu peço
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ao nobre Líder do PMDB, que vai reunir a Bancada ho~
je, que anote a possibilidade de se excluir do art. 5' essa
locu.çào _finaJ,;. " ••_,.quando da próxima correção automática semestral de salárioS paia vigef no senl.estre seguinte".
Então, aqueles que nos últimos três meses, comO os
funcionários dÕ Banco _do Brasil, os- funcionários da PETROBRÁS, da INTERBRKS, da NUCLEBRÁS, que
tiveram os seus saláriOs acordados em setembro, poderiãm; aqui não se obriga, poderá e nós não podemos mudar o texto, a expressão tem que ser mantida: poderá,
cada uma dessas classes~. Às categorias será facultada a
negociação de que trata o art. 11 dessa lei.
-o-sr. Ader~al_-~ul-ema- V. Ex• me concede um aparte? ·
O SR. NEL$0N CARNEIRO -Pois não, como muito prazer.
O Sr. Aderbal Jurema- J;: muito rápido, apenas paraàs co~gratulaçõe_s que, ain~_a há pouco, ouvi
~o -~enador José Lins. 1:. ~em verdade que não posso diZer que- smfiun velho estudioso das leis trabalhistas, porqu_e não s~u tão VC?lho quanto o Senad9r Jos~ Lins, para
assim me expressar.
associar~me

O Sr. José Lins- V. Ex•, em espírito e biologicamente, ê mais novo do que eu.
O Sr. _Ad~~al Jurema- Mu~to obrigad~ pela gentileza de V. Ex• As observaçõeS do Senã.dor José Lins são
observaç.êies Que merecem de V. Ex• a maior atenção,
como V~ Ex• acabou de_dizer. E~ preciso que esta Casa,
que continua a ser, sem dúvida, a grande ressonância
deste País, divulgue que Foi V. Ex• quem teve a id& da
refonnulação da 2.065. ~preciso que todos os brasileiros
saibam que nós temos, no Senado da República, homens
como V. Ex•, que, embora seja um aristociata pelo co·
nhecimento intelectual, tem se rCveiado sempre um pro·
letârio em defesa dos menos Favorecidos. Acompanho a
vida de V. Ex• e quero, como pernambucano, como Senador do PDS de Pernambuco, dizer a V. Ex•: Pernam·
buco inteirO reConhece o trabalho que V. Ex_, prestou
não apenas à classe assalariada, mas também à classe
empresarial, porque havia como que um desencontro,
desencontro que todos nós sabíamos que iria acontecer,
porquanto costumamos dizer que política~ um fato di·
nâm_ico. Ma_~ din_âmico do que a política ~ a economia,
porque, muitas vezes, condicionam os ratos políticos. De
maneira que V. Ex• está de parab~ns e nós continuamos
a admirá-lo.

O SR. NELSON CARNEIRO - Nossa velha amizadCjuStifiCi--a--gCriúiiz3-C0ffi-(iiiC- v:-EX•
bl-Tru:iã
tarde. Eu lhe sou muito grato por estas palavras de ama·
bilidade e de transbordamento de uma velha afeição, trabalhada durante longos anos nesta Casa e na CâmS:ra
dos Deputados.

-me

nesta

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -Com muito prazer,
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Feman~o H~nrique Cardoso -_Senador Nelson
_Carneiro, q-ueria apCnas somar a minha voz ao que jã foi
dito aqui a respeito não só do esfOrço meritório de V.
Ex• Mas no caso em pauta, da questão da regulamen·
tação da lei salarial, eu creio que a razão está com V. Ex•
Acredito_ que o Senado Federal não pode perder a oportunidade que tem de restabelecer a correção dos salários
no nível de 100% do INPC. Recordo, mais ainda, que, ao
restabelecer os 100%, nós ainda continuamos prejudicandQ _os assalariados, porque este índice não é confiãvel. Eu
tenho um projeto andando peias comissões da Casa, que
propõe um modo de tornar o índice mciis- confiável pelos
vários grupoS da_ sociedade. Sem que haja um controle de
como se faz o índ~ce, naturalmente ainda hã a possibili-
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dade de manipulação do fndice. E o expUrgo havido em
função _de certas considerações de ordem meteorológiCa,
que fizeram com que certos aumentos de preços não fossem incluídos no índice, jã prejudica os assalariados. De
modo que o mínimo que nós podemos fazer êestabelecer
esses 100%; Queria niãis: embora eu Seja partidãrio da
negociação livre; eu sou partidáriO- -da negoCiação livre
para valer, quer dizer, assegurat aos trabalhadores o direito de greve e aos sindicatos ·a sua autonciríiia. Sem isso, não há negociação livre, sem isso há simplesmente
uma escolha pobre entre o desemprego e o salário· que ê
oferecido ao trabalhador. E esta lei apenas-peiiníte, Para
certos índices, para certos níveis de salário, a negoch1.ção
livre, mas Sem resguardar o ãSsilaii800 Sl.ificieritenletltê,
porque não se aceitou, atê hoje, tantas leis já pi-Opostas
por V. Ex' por mim e p·or tantos outros mais, a respeíto
do direito de greve. E a situação do Brasil é de tal modo
delicada, me permite um miilutO aperi.as, Que nunlCstudo
recente do Professor Josê Serra, sobre a crise económica
e o flagelo do desemprego, faz-se aqui algumas hipóteses
sobre o que aconteceria para que nós pudéssemos recuperar o nível de emprego, o de renda per caplta e de pro~
doto industrial de 1980, cj_Uer dizer, de antes da crise. Diz
o seguinte: sC o produto interno bruto -crescer a 5% ao
ano e a po-pulação a 2.4%, nós só vamos reçuperar o
nível de 80 em 1990, no que diz respeifo à renda per capita; se houver uma variação da população a níVel de 3%
ao ano, só em 1995. O produto industrial, mesmo que o
setor industrial cresça a 6% ã:o ano, só em 1987 vamos recuperar o nível de 1980. E o emprego -industrial, se crescer 6% ao ano, só em 1994. Então, numa situação C:Conômica desse tipo, em que nós temos o fantãsiD.a do desemprego, em que temos uma severidade nunca vista - não
quero cansar o Senado com dados - mas nunca vista,
em termos de achatamento salarial, e agora que há início
de recuperação, ê um bom momento para que nós_aprovemos na íntegra a prOposiçãO de V_, Ex'

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex' OS d.ados que V. Ex.' traz ilustram e jUstificam plenamente a revisão do texto oferecido pela Câmara dos
putados.

De~

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' me permite, nobre Senador?

O SR. NELSON CARNEIRO -Pois não. Com muita honra.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador_Nelson Carneiro, é para V. Ex• ver mais uma vez, dentro da experiência
de sua larga vida pública, os maleficios- qui âdvêm para
um País que não detém a decisão sobre os assuntos fun-

damentais que lhe dizem repeito. Observe V. Ex' a históda-dó necreto n"' 2.065, que foi umã esp"ecie-cie represália ao ato do Congresso Nacional que rejeitou o Decreto n' 2:045. Esse d~creto teve seu texto _elabo_rado pelo
Fundo. Monetário Internacional. Na época, houve uma
reunião-da cúpula do chamado. "Grupo dos 11", do Par-

a S. Ex• se ainda mantinha aquela posição ortodoxa a
respeito de que a política salarial era a responsâvef maior
pefi'elevação da inflação. E S. Ex'~ o eX-MiniStro Sfmonsen, "reSpondeu que o acOrdo semestral não chega nem a
ser acordo salarial, em conseqUência do processo inflacionário. Mas, diante da exigUidade do tempo, limito-me
simplesmente a aliai- minha voz de amazonense à ini~
ciativa de V. Ex', e louvar a sua iniciativa, pedindo a
Delis que Continu_e_a m<intê-lo de pé, na tribuna do Senado, em defesa dos legítimos Interesses da nossa Pátria.
Era só, nobre Senador.

a

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado,

meu nobre Senador e velho amigo Fábio Lucena que,
ainda mais uma vez, dá uma demonstração a nossa antiga e sólida amizade.
Sr. Presidente, devo concluir, porque_ V. 0' já me adverte. Mas, quero fazê-lo com a palav_ra elo ilustre Ministro da Previdência, o Ministro Jarbas Passarinho, que,
no Jornal do Brasil de hoje, diz o seguint~:

O Ministro da Previdência, Jarbas Passarinho,
disse ontem que Q ...ideal para a Pievidência Social
seria que o senado botasse esse substitutivo abaixo
e retomasse ao projeto de lei salarial do Senador
Nelson Carneiro, com reajuste de. 100% do INPC
para todos".
. Passarinho explicou qu~ ...o reajuste por faiXas
causa um desajustamento entre o fator de correção
da folha de contribuições e a folha de pagamentos
da Previdência".
Sr. Presidente, "essãs COnsiderações são feitas rieste mom_entQ apenas para louvar o cuidado do Senado em não
se apressar em votar essa lei. ~ precis_o que aqui esteja o
nobre Líder da maioria, o Senador __ Aioysio Chaves,
sensivel tambêm a esse problema, para que do entendimento entre todos os Partidos se encontre aquela fórmula capaz de ser aprovada por esta Casa e não correr o risco de ser vetada pelO Senhor Pi-esidente da República.

o s~.- José ~s - v. Ex~ cert~mente de~eja as duas
coisas: pressa e cuidado. (Risos.) Õ que ê muito importante.
O SR. NELSON CARNEIRO - 10. Não tão depressa, mas ao menos ...

__O~Sr. Jq_sé Lins ~Não tão,depressª que prejudique a
revisão.

--

O SR. NELSON CARNEIRO -

Não tão depressa

que p_rej~dique_. m~s também não tão -~emorado que sacrifique as esperaiiçãs do trabalhador.
_l)e modo que_ as minhas últimas palav:ras,_ Sr. Presidente, s_ão no sentido de que,. na Próxima sem3.na. possamos. votar esse prpjeto, depois de expostoS -e- discutidos
os diversos pontos aqui aflorados e outros qlie estarão
na consciêncià e no exame de cada um.

O Sr. Marcondes Gadelha - V. EX' pirrnitC uní apartido Democrático Social, qU:C deci(Hu, Cittão, pelo-fCChate?
mento da questão em torno "desse decreto. Segundo as
propostas do FMI, aceitas, ou melhor, impostas ao PDS,
o SR. NELSON CARNEIRO _Se 0 Sr. Presidente
esse decreto resolveria, pelo menos, por um ano, a Crise _ -~permitir ... Pel<~. prímeira vez, Sr. Presidente, ratando
salarial do nosso País .. Seriil urii fato decisivo Para a con-como Líder, ultrapasso os vinte minutos; mas a culpa
tenção~do processo inflacionãrio. Foi com esse""argumennão foi minha, foi honra dos apartes dos iiobres coleto que o ilustrado partido do Governo fechou questão
gas.
em favor da aprovação do decreto, e assistimos, naqueles
Com muita honra, ouço V. Ex'
dias de outubro do ano passado - está fazendo quase
O Sr. M8rcondes Gadelha- Senador Nehon Carneium ano -ilustrados deputados que t~nham votado conro, eu gostaria de fazer algumas observações do qUe foi
tra o Decreto n'l 2.045, votarem coercitivamente a favor
dito aqui, a respeito da iniciativa de V. Ex' de modifido Decreto n9 2.065. Agor-a, V. Ex', CID. rlOI'ile dÕ-ConcaÇão da política salarial. Antes de mais nada, qUero
gresso, restaura, eu diria atê, a dignídade da Nação bracongratular-me com V. Exf pelo trabalho, pelo esforço,
sileira ao r_econquistar decisões tão fundamentais para a
vida do nosso povo. Hoje, na Comissão de Economiapelo labor pertinaz que tem aplicado a esse tema. Examinando a questão de um ponto de vista neutro, nós vamos
serei muito breve- assisti a uma notável paiestra do exverificar
que o Governo não está, também, de todo deMinistro e Professor Mário Henrique S!monsen a respeito de mercado de capitais e, na oportunidade, perguntei
sarrazoado quando tomou algumas iniciatiVas nesta área

a
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de salário. Foi dito,logo após o Decfeto-lei n<~2.065, cfue
nós estaríamos arrastando o. Pafs para caminhos perigosos de aprofundamento da recessão e de agravamento da
inflação. Nós estamos vendo agora que isso não aconteceu. A inflação, conquanto permaneça perversa, em torno de 215%, não chegou àquela situação temível d~:. "argentinização", que nos preocupava a todos, que nos
dava a certeza de que levaria a uma retraçã_o de investi_mento_s- e, conseqüentemente, a um agravamento maior
da recessão. Quanto ao nível de emprego, sabemos que
agora está havendo uma retomada. Creio que ninguém,
em sã consciêrici.ã neste País, nega um recomeço do crescimento -industrial e uma retomada do crescimento do
nível de emprego. Não quero dizer que haja, necessariamentr!, uma relação benéfica de causa e efeito entre o
2.065 e melhoria da situação econômica do" País. Mas,
tamhêm, não temos condição de opinar em sentido con.;
trário, de que necessariamente essa atitude penosa, sofrida, que foi assumida em relação aos salários, viess_e a ser
um fator de agravamento das condições de trabalho neste País. Acho louvável a iniciativa dC V Ex' de fixar um
piso· de 100% para todos os salários~ V. Ex• tem o meu
aplauso, tem as minhas congratulações. Felizmente, as
condições económicas do País, hoje, permitem e são os
próprici~ieritprisáíios qiaC estão pedindo; é O-próprio Ministro da Previdência, como V. Ex' referiu há pouco, que
está sentindo também a necessidade de crescimento de
recursos à conta daquela agência do Governo. Agora,
Senador Nelson Carneiro, eu lamentaria, profundamente, se fosse ~uprido do texto_o dispoSitivo referente à livre
negociação salarial. Sabe V. Ex' que essa é uma longa aspiração dos trabalhad_ores deste País, em todos. os textos,
em todos os documentos produzidos em reuniões, em
conclaves, em foros de debates da classe trabalhadora, a
negociação salarial é uma aspiração que sobressai e Q.ue ~
reclamada sistematicamente. Consta também de todos
os programas de governo dos Partidos de Oposição, do
PMDB com t_oda certeza; do Partido de V. Ex• suponho
também que seja uln ponto capital, uln pOrlto" nodal da
política salarial. Alegar que não há condição, neste momento, para a negociação salarial é recusar-se a enxergar
a realidade e a assumir uma atitude prOspectiva, ein re..lação ao futuro próximo deste País. Primeiro, V. Ex•
sabe que a livre negOciação s_ó será introduzida a partir
de agosto de 1985. Quer dizer, até lá teremos tempo suficiente para negociar outros dispositivos capazes de tornar válida essa aspiração da classe trabalhadora. Segundo, acredito, sinceramente, que este Pafs vai ingressar
numa fase de consolidação democrática, onde os trabalhadores terão direito à voz e ao voto. onde serã possfvel
uma modificação da Lei de Greve, onde haverá ampla liberdade sindical. Veja V. Ex', se nós fugfirrioS- à aceitação da negociação salarial, agora, n6s estaremos negando ao futUro Govenlo um legado que é de extraordinária importância e que facilitará o seu trabalhO na área
das relações sindicais e trabalhistas. Seria como em 1943,
por exemplo, nós dizermos que a CLT não deveria ser introduzida porque não havia condições sociais ou sociológicas para que se permitisse, por eXemplo~ as ~fêrias remuneradas, para que se dessem condições melhores a essas relações trabalhistas; porque o Brasil era um País
eminentemente agrário; porque nâõ- haVia uma claSse
operária urbana suficientemente fortalecida para assegurar os seus direitos e aquela Consolidação das Leis do
Trabalho acabaria se revertendo contra os trabalhadores, porque seria um pretexto_ para: os patrões se utilizarem de instrumentos ainda mais coercitivos, ainda mais
drásticos, para negarem aspirações justas e longamente
sopitadas no seio da classe trabalhadora. Ora, no entanto, avançando no tempo, a legislação trabalhista foi introduzida no Brasil bem adiante das condiçÕes sociais
reais de um País, que era ainda em formação. E não nos
arrependemos desta situação, como não devemos no~ arrepender de colocar à frente marcos a serem alcançados e
colocarmos a nossa frente objetivos a serem perseguidos
e a serem efetivamente concretizados. Mutatis mutan~,
r
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Senador Nelson Carneiro, não aceitar a livre negociação
agora, porque não há condição, porque a classe trabalhadora não está preparada ou suficienteiitentc: fortaleci-da, seria um raciocínio tão ·g-rosseiro como aquele que

costuma dizer que também não se pode dar elc:içâo-_airc>
ta, porque o povo não está preparado para votar.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente,

COJ;J.-

cluo agradecendo a inlCrvenção sempre erudit~ e eloqUente do nobre Senador Ma reandes Gadelha. Mas quero esclarecer que o meu projeto ióicial dizia expressã~

mente isso:
.. "Art. }'i' Mantida a correção automática, semestral, dos salários, qUe sC: fará. Sempre medili.ntCnegociã.çã.o enue empregados e emPregadores, mas
nunca segundo fator de variação do INPC abaixo
de cem por cento, são revoga:dos os arts. 24 a 42 do
Oecreto~Iei n\' 2.065, de 26 de outubro de 1983".Desde_ que se. fixe os 100%, daí p9r diimte a próp_r~a lei
permite a livre negociaçãO~ O quê é preCtso; no qt.iãdiO "'atual da realidade brasileira, é manter esse mírlimÕ, que"
deve ser 100%, na minha opinião, 80%, na opinião _d~
suhstitutiVo-Oa _Càrnaia-.- ···
De qualquer forma, Sr. Presidente, é rnodi_Jicar a lei de
greve para assegurar ao-s trabalhadores meiOs de fazer a
sua vontade prevalecer no conflíto COm o empregador-. Isso ê objeto de um requerimento que jã pi:di que fosse
incluído na Ordem do Dia, de minha autoria, ·criando a
CõmisSãci- ESpeCial pãra -eSfUGar-a
-greVe; bãseada
num projetOOrí&inar dci O.Ci&re ·senaaor-AIOysio ChaveS;
que passou nesta CãSa e· até hoJe dorme nas gavetas da
Cãmãra dos Deputados. Enquanto não se regular o -direito de greve, como se fez através -de uma comissão es..:
pecial, que ro;queri, relativo à lei de segutançã, -n-óS nãopodemos deixar de assegurar ao trabalhador_ um_ piso
mínimo que-permita, daí por díânte,·a livre negOciaÇãO. Sr.PresidentC, pela primeira Vei, dã.da ã Eenerosa intervenção dos meus emiilentes colegas, ultrapassei o limite dos vinte minutos que -o Regimento rile cOncede.
Agradeço a V. Ex• que generosamente dilatou o meu
tempb. Muito obrigado. (Muito bem!)

1ef ae

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- V. Ex• tem um
saldo muito grande.
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador
Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ -P11BLICADO POSTERiOR·
MENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: _
Odacir Soares - João J,..Qbo - Quilhe~e_ Pal~_eira~ _
- Ãlbano Franco --Carlos Chiate11i.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a
Hora do Expediente.
Passa~se

à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em ConseqUência; as--mat-érias da: ordetn. do Diã, ení
fase de votação, coftstitufdas dos Projetas de Lei da Câ~

mara nos 10(81, 44(81, 33(1/, 65(19, 14(84'< 79(79; Pro- ,

jetos de Lei d?_ Senado n9s 13 /SO ~ 41 /~2, fi~affi _com a sua apreciação- adiãda para a próXIma sesSão ordinária.
O SR. PRESIDENTE -(Aiinir Pirito) matérias em fase de discuSsão. -

Passa-se às

Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l39, DE 1984
(Em regime de 11rgência -_ ar_t~_ 371, c, do Regimento
Interno)

Outubro de 1984

Constitucional, jurídico e fiel à têcnica legislativa, somos, !lO mérito, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nl' 139, de 1984.
Sala das Comissões,
, de 1984.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - A Comissão-

Discussão, em primeiro turno, do Proj~ÜJ di Lei·
do Senado n'? 139, de 19&4-, de autoria do senador
Nelson Carneiro, _quC: revogã.o Decreto -lei n9 J.541,
de !4 de abril de 1977 (Lei das SublegC:niJaSf(dependendo_de Parecer da ComisSão de ConStituição e

Jusg_ç~)._

~:~~-·--o""~""----:;,~ _ ,=~ -~~

Solicito io iiobre Seriado r Fernando Henrique Cardoso o parecer da ComiSsão de Constituição e JüsHÇa.

de CoitStituiç~o é-)úsiiça conclui OSeu parecér pel~ constitucionalldade e jui-idícidade e, no m&ito, favorãve1.
Completada a instrução da inatéria, passa-se à discussão do projeto em primeiro turno.
Em discussão. (Pin.isª.)
__ Não havendo quem peça a palavra, -encerro a discus_s~-~--

-

--

E~~rrada a~2-i~~s~!9,_ a votação

-

-

fica adiada por falta

de quorum.

ó SR. PRESIDENTE (AÍmir Pifl'to) - Item 2:
O SR. -FERNAJIIDO HENRiQUE CARDOSO
(PMDB --_SP. PB:r~ _e~itír pareCer.)- ~r. PreSid_ente,
Srs. Senadores:·
·
-

De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, a pro~
posição sob o ilosso exame d1spÕC, pura a simPlesmente,
sobre a revogação do Decreto-lei n'ii 1.541, de 1977, que
instituiu as sublegendas, baixado sumultaneamente rom
o Decreto-lei n'? 1.593 (Lei Faicão),"resultan·tes, ambos,
do famoso. ...pacote de abril", comprometido pelas posições casufsticas que assumiu, com vistas ao pleito de
1978.
Na ~ustificação, declara o ilus~re Autor:
-- ~·'?--sisiema instituído por esse Decreto-lei n"
1.541 pfoduziu, Cntre nós 1 as mais esdró.xulas reuIliões de cOntrários ·sob uina só bandeira J>a~tidária,
ao mesmo tempo em que situações as mais surrealis!_as em _que o mais votado, isto ê, o "esColhid-o pelo
=- -povo! acabou não_ Sendº cor~,sagraçio porque a soma
dos Vot~S _aifibl:!ídos a verd~dejros,. ugatos_ pinga~
-· dos'' em matéria de prestígio político, nas sublegen~as, era mais que o número de" votos dados aos preferidos dentre todos os postulantes."
Prosseguindo, adverte o representante trabalhista:
.. "Ademais, não se compreende a exístência-de sistema de_ sublegendas partidárias num regime que a
ConstiiU1Ção diz representativo e democrático,--baseado na pluralida_de dos Partt~os (Art. 12, § 19, I,

da C.F.)."O projeto ~~o __apresenta q~alq1:1er eiva de i!lc~nstjt!J~
cíOiialídã.de e 1njurid1cidade, afeiçoarido-se à têcnica legislativa.
Vencida _a _p_ie_liminar!_~o mê!ito temos qu~ considêfar_
que_a~ufllegenda se constitui_num -ins.trumento de perturbação da ve~?i~a~~ _do _pronl!nciamento popular,
atiilgindo -a rePresent3.tividade do reg!me, o quç não se
coaduna com os nossos intuitos ·a: restauraçãO dã. democracia representativa.
A prática demoCrátíca se caiacitefiZa pela-Sãluta~ divi- __
são ideológica, não se entendendo que uma legislação
proíba c~ligaçqes t;._:permj~ sublegendas, alimentando o
di_y_isioqismo__ l!fl _pr§prio ~jo_ da,~ __ agremiaçõeS -partidárias.
Adverte o-iÍus~e Autor da proposição que s~ ..há pro~
nunciamentos- polítiCos-ideológicos ou programáticos diferentes, esses haverão de manifestar-se na pluralidade
dos partidos que a lei admite existirem e nunca na pluralidade dos g_r.andes localizâveis-Sol> a mésma legenda".
E conclui, c~tegóriCQ:

e

a

, ""'Uma coisa é negação da outra e, portanto, im-possível continuar preservando a sua convivência
num regime democrático, máxima a partir dos mo-mentos liberalizantes que passamos a_ viver a partir
das recentes convenções nacionais dos dois maiores
partidos políticos do País."

(Em reg~me de urgência- art. 371, c, do Reginiento Interno)
Discussão, em primeirO turno, do Projeto de Lei
__9._g~SeL!3JÜUt9~_l4Q, dç 1284, de nutoria do Senador
~-elson Carneiro, que altera a redação do art. 250 oC
- __,. restabelece os arts. 252, 251 e 254, todos da lei n'
- 4.137, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral-,revogando _o Decreto-lei n9 1.538, de 14 de abril de
·- 1977 (dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça}.
Solicito ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurema o parecer da Comissão de_ Constituição e Justiça.

O SR. ADERBALJUREMA (PDS- PE. Para emitir
parecer.)_....,. -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro visa a
proposição sob nOsso exame, ao revogar o DCcrC:to-lei n9
1.538,,_alterando a redação_ do art. 250 e restabelecendO
os àrtigos 252, 253;e 254, da téi n9 4:737, de 1965, revogar o instituto c;lã Slil:ilegenâã, -estabCiecendD em duas horas diârias, nos sessenta dias anteriores à antevêspera do
pleito, o tein.Po -deStinado à propaganda eleitOrã.l grRti..lita, segundo iilstituiçõeS do Tribunal SUperior Eleitoral.
Essa _propaganda independerâ de censura prévia,- reSpondendo os partidos e seus representantes, solidariamente, pelos excessos cometidos. proibida, nos dez dias
antes das eleições, a propaganda eleitoral no rádio e na
telêvisão, salvo a transmissão direta de comício em local
permitido pela autôrldâ.de competente.
Na sua justificaÇãO; declara o representante trabalhista:
"Lembrã.mos aqui que, antes da Lei Falcão, já
- duas_outras alterações haviam sido feitas no art. 2SQ
do Código Eleitoral,sendo a primeira através da. Lei
n~ 4.961, de 1966 (art. 50) e a outra por meio da Lei
n\'"0.339, d~ 1976 (art. 19). Todavia, compulsados todos os textOs (o original da Lei nq 1.737/65 e os resultantes das leis indicadas) a coõclusão é a de que o
primitívO erã mUito mais demOcrático e, portanto, o
qué melhor sé -conipatibiliza com o momento histórico erii qtie vivemos."
P_rQsseguip.do ~ s~as declarações, declar~ a justifi·

caÇãO:

- ---

--

. -..De fato, não se admitiria que, na retomada da
ã.OertUiã _dçmocrâtica, ora experimentada, particularmente após os espetáculos cívicos magnfficos presei:Jciado durante as convenções nacionais dos doismaiores partidos políticos;· tudo, ê verdade, com o
consentimento apâtico do que resta de governo autoritário; mas por- forÇa de irrecusável e irreverslvel
conquista da Nação Inteira, não se admitiria, repetimos, que o Pais fosse obrigado a conviver com alegislação tão__ ãtrabifiáriiiComo a Lei Falcão, que ·é a
própria negi.ição democrãtica."

Preliminarmente., o projeto se amolda, de maneira precisa, à técnica legisla"iiva, Dão conflita com a sistemática
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jurídica- e nem-apresenta qualquer eiva de inconstitucionalidade.

No mérito, atende a um reclamo de elementos de todas as correntes, desde 1977, quarido surgiu a Lei Falcão, transformando a propaganda eleitoral pelo rádio
num desfile inanimado de retratos e legendas, espetâculo
risível para o povo, nada edificante para a nossa incipiente democracia. As duas_ horas de propaganda eleito~
ral diária, durante sessenta dias, para a campanha eleitoral podem parecer demasiados, dependendo tudo da maneira como souberem preenchê-las os candidatos e partidos, para não se tornar a licença contraproducente. Mas,
no final de contas, é do melhor alvitre o estabelecimento
da experiêncía iniCiada com a Lei n<:~ J .518, de 1_4 de abril
de 1977.

Assim, opinamos Pela aprovação do projeto, constitucional, jurídico, afeito à técrtica legislativa e aceitável no
mérito.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - A Comissão
de Constituição e Justiça conclui em seu parecer pela
constitUcionalidade e jurídicidade e, no mérito, favorá-

vel.
Completada a instrução da matéria, passa-se à apreciação do projeto, em primeiro turno.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr~ 1~'
Secretâiio. -~ lida a seguinte emenda.
EMENDA N• I
(de plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado nl' 140, de 1984
Dê-se ao§ 211 do art. {9 do Projeto de Lei do Senado n<:~
140/84, a seguinte rCdação:
Art. li'
···~·~···-····························
A- Justiça Eleitoral regulamentará a presente
Lei, estabelecendo critéfio que observe, na utilização do
tempo disponível, a proporcionalidade da representação
de cada partido na_ Câmara dos DCputados, de modo,
porém, a assegurar a participação de todos os partidos
políticos na propaganda eleitoral gratuita.
§ 29

Justificaçio

A emenda proposta visa a adequar corretamente o
Projeto de Lei _n9 140/84 a crjtêrio vij_íd_o_ para definir a
participação dos partidos políticos na propaganda eleitoral gratuita. E segue orientação adotada em outros
pafses onde a matéria foi objeto de medida legislativa.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 1984. -José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ~Em discussão
o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada _a discussão,- a matéria volta à comissão
competente, retornando à Ordem do Dia na quarta sessão ordinária subseqUente.
Os demais ifens da_Ordeqt do Qia, de 3 a lO,_ todos em
fase de votação, ficam com a de1ibc;ração adiada por falta de quoram.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Volta-se à
lista de oradores. ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA O SEGUINTE DISCURSO, QUE ENTREGUE À /lEVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nel1):on Carneiro)- Co_ncedo
a palavra ao_ nobre Senador Moa_cy_r .O_alla.
O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) ~-Sr. Presidente e S_rs. Senador~:
Retomo o tema do municipã.tismo convenCido de que
o processo de desenvolvimen.to naci_onaJjamais ficará ex:-
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se revelendo à medida em que passávamos a ter as nossas
cluída a presença fundamental e decisivã do trabalho das
consituições;. Hprimeiro, o unitarismO iffiperlal e, depois,
comunas brasileiras.
ci federitlismo- republicano".
Bem sabemos, quanto estreitas são as conexões entre
Por inspiração norte-americana, quiseram os brasileifatores conjunturais de natureza econômica, política e
roS republicanos desafiar o unitarismo imperial fazendo
administrativa a sacrificarem a· ordem interna das ativiinstaUrar ·a modelo do Estado federalista. A diferença
dades produtivas locais e a comprometerem o efetivo poera- :rituíto pi:'ofunda para poder dar certo. No caso ametenCial de participação de PrOgl'eisistaS cõinuriídildes
ricano,- a forrilação histórica do município permitiu- seu
municipais no esforço naCional pelo desenvolvimento.
efetivo fortalecimento e a união se dera com a garantia
Alicerçado na tríplice concepção da organização polída rilariutenÇào da esfera de autononiia local. No Brasil,
tica do poder- União, Estado e Municípios-; o sistede forma oposta, quanto o federalismo chegou, não veio
ma federativo brasileiro apresenta-se hoje nitidamente
unir os pontos de comando. Veio implantar a nova sistedistanciado do exato nível de equilíbriO -reclamado à reamátícã sob cOndições políticas contrárias ao caso_ amerilização integral de sua destinaçãQ.
cano_, porquanto a idéia do poder central estava originaSubvertidos encontram-se a práxis federalista e os obM
riamente arraigada._ A autonomia dos municípios no
jetivos firiâis da organizaçãO âo EStado.
BiàSH desapareceu gradualmente da reãlídade social na
Despreza o própriO Estado os meios de que deveria
medida em que pasSou a constar do corpo textual das
dispor para promover nas bases municipalistas amconstituições.
plhição e o enriquecimento daS relações produtivas -e a
A visão históriCa- do assunto tem o mérito de elucidarascensão do padrão de vida comum.
nos, com fundamento científico, a razão de ser do que
Prejudicãd8.s encontram-Se ~ estratégias de plaiiejaidentifiCamos ser, "a incoer~né:iil entre federalismo e cenmento local, bem como as perspectivas calçadas no estralismo". Coloca-nos perante a contingência dos fatoS
forço da ação-comunitária, uma vez que à unidade munide uma melancólica realidade a que não se pode fugir,
--cipal faltam a capacidade finaceira geradora de bens e
nem Ig-norar. DimeilSioita, sem tergiversações, o exalo
serviços -e a desenvoltura indispensável à ação adminisalcance do _d~afio que a tese municipalista representa
trativa.
perante tão manifesta presença de desvios econdicionari,; fato inconteste que a origem do municipio brasileiro
tes históricos.
vem desvelar a face histórica dos fatores condicionantes
A bem da verdade, quando se reclama a devolução ao
que lhe conferiram o privilégio de ser. ••a verdadeira célumunicípio dos direitos- de que se encontra distanciado,
la polítíCã~ centfo da vida que serviria de base para a esestamos retoricamente buscando recuperar valores polítruturação da América portuguesa" - conforme defiticos e administrativos que, na realidade, a história munição consagrada pelo ilustre Professor José Pedro Galnicipalista jamais e_xperimentou conhecer com autenticivão de Souza, em seu tivrq, "Política e Teoria do Estadade.
do".
As formas de utilização do poder de governar, tanto
O sentido originariamenterural_dª- formação municina fase monárquica como na republicana, jamais dis.penpalista no BrasJI fez g_erar condições _especialís_simas para
saram o forte caráter centralizador e absorvente, assim
que, nos dois primeiros séculos do Brasil-Colônia, prevacomo_, na fase colonial, mesmo com_ a forte liderança lolecesse a imagem do poder descentralizado,, "Os criadocalista dos senhores de fazenda, o sistema municipalista
res de_gado_, os senhores de engenho,-~ fazendeiros de
riãÕ _viveu a noção básica do progresso e do aperfeiçoacafé, tratando de interCsses de sua propriedade, do seu
mento comunitário. Este o legado histórico que nos penegócio, da sua família, agrupando em redor de si um
sa, inapelavelmente.
grande número de subordinados ( ... )passaram a tutelar
ram bém os interesses desta sociedade-satélite. A ordem
Asseguro, entretanto, que a realidade assim apreendiprivada projeta-se na ordem pública. ( ...) Um engenho,
da e desmitificada não farâ recuar nem vacilar a legitimiuma fazenda, isto é, uma autarquia, assumia Certo aSpecdade e a justeza da luta pelo anseio municipalista.
t_O -feudal no que diz respeito à fiaginentação da sobúaA defesa do fortalecimento do município representa a
Oia política. (... ) E o Brasil desde o primeiro momento
tomada de consciência coletiva para a solução dos graves
adquire esse caráter de um todo constitufdo por unidaproblemas nacionais. O que são os impasses fundamendes locais ligadas _ao poder central".
tais sobre os setores da Educação, da Saúde e da AgriculAo eminente Professor Rubem de Oliveira Lima pertura, senão o conjunto das dificuldades acumuladas dentence a assertiva quanto à forte organização que os inuM
tro do perímetro municipalista?
nicípios ·emprestaram ao Brasil Colôni~;.. "Foi a econo~
Em face da incapacidade municipal para -controlar e
mia das comunidades, das fazendas, dos engenhos que,
gerir os assuntos próprios, os problemas locais se avolusobre a sangria permanente das minas, lhe deram a estamam, alcançando níveis quase insuportáveis, vindo a
bilidade de que desfrutava. Foi a estrutura forte e sadia
c_Ompor o espectfo que se agiganta, sObre a Naç_~p brasidos municípios que, nas províncias, Susterltou a e~trutuleira. Nele enContram-se embutidoS a Pobreza iural, o êM
ra social".
xodo do campo, o populismo urbano, o desemprego, a
Ocorre-~os observar, ainda em tempo, que a par de os
violência e a marginalidade social, a crise do ensino
municípios terem efetivamente representado os pontos
público, a deficiência do transporte, do abastecimento de
celulares originais do tecido societârio hodierno, a quesgêneros, do atendimento hospitalar, médico e sanitário e
tão autonomia merece, todavia, cuidadosa caracteri- - ---tudo mais que aflige e sacrifica a vida do trabalhador e
zação.
do cidadão comum. Problemas de base que são o corpo e
Razões históricas muito influentes no alvorecer da coo cerne dos problemas da Nação.
lonização colocam inevitavelqtente a terra brasílica na li_ Â estabilidade da estrutura sistêmica do Estado está'
nha de .segmento da tradição portuguêsa. Há que
diretamente vinculada e comprometida a performance do
considerar-se a forte presença de fatores geográficos (a
aparelho municipal, sem que necessariamente se coloque
grande extensão territorial, por exemplo) a atuar sobre o
em confronto a legitimidade de comando do poder cenpensamento político e a ação administrativa, favorecentral.
do a autonomia dos sistemas ~ocais. Nª v~_dade, as capiA autonomia municipal ressente-se do nivel de competanias hereditárias ficaram restritas aos limites das vilas e
tência para administrar o universo da vida local, em fladas cidades.
grante ameaça à sobrevivência do próprio conjunto estatãl. .
-'- - õ= ·exptetidor de SodOOade agríCÕla asSegurou o desabrochar dó município. As elites rurais possibilitaram o
Resta ao legislador e ao administrador, em ação condecisivo impulso para produção em alta escala.
junta. buscarem o equilíbrio satisfatório às atribuições
Entretanto, a ordem, jurídica iriij:loSta- rara mais decipertinentes a cada esfera de governo, de modo a
siva que os demais fatores, jamais abrindo mão do poder
reorganizarem-se a vida econômica e administrativa: do
político da Coroa. A marca do Estado centralizador fora
municfpio e .da Nação.

a
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Trata~se de compromisso a que também nã~ deverâ
faltar, sob hipótese alguma, a presença e a força da sociedade civil, através de se_us mais expressivos segmentos de

representantividade: mestres, educadores, magistrados,
entidades de classe, partidos políticos e opinião pública e
geral.
_ _

Do seguro preparo e organização da sociedade civil,
sobretudo, em b_ases de conhecimento e elevação de nivel
técnico, depende, quase que essencialmente, a causa da
autonomia municipal.
Muito a propósito, remonto à advertência de Isaac
Deutscher, em 1975, quanto à relação inversa de propor-

cionalidade que existe entre a força do poder do Estado e
a fraqueza da sociedade civil. Dificil se torna encontrar o
estado de equilíbrio que mantenha ambos as partes (poder do Estado e sociedade civil) em identicq· 11ivel de relações e de trabalho.
_ _
_
______ _
Na medida em que as comunidades forem conseguindo, em meio a severas restrições, superarem o desafio
permanente da alienação e do distanciamento; na m__edida em que a informação e a experiência, tanto políticas
como administrativa, forem aperfeiçando os níveis de
debate, mobilizando o sentimento cívico de_ preservação
da autoridade dos valores locais --: somente, então,
alcançar-se-ão as condições ef~ivamente maduras para
romper-se o imobilismo histórico e contrada.r-Se a teO_c
dência centralista do comando _federal.
Bem sabemos que esta tendência também está presente
nos povos mais desenvolvidos, onde o vigor~~ autonomia muniCipal não pode ser contestado. Mesmo nos Estados Unidos, França e Alemanha, mantêm-se flermanentemente ativos e operantes os movimentos comunitários dedicados a fr~r o ímpeto da ação centralizadora
do Poder Central.
Cabe, portanto, às comunas brasileiras, em alto esforço integrado, desenvolver o máximo de sua potencialidade interna, em todos os setores da atividade, ainda
que sob pressões e desafios financeiroS, a fim de que o
nível de conscientiiação pública e ·a padrão do aperfeiçoamento individual se incorporem ao percurso paralelo, de efeito jurídico e legal, que busca alterar a tradicional linha de comportamento que condiciona e restringe a livre ação administrativa.
Canvencido me encontro de que os desvios e as disfunções do ·sistema não haverão de resi,$tir à fprça de
reorganização que se pretende firme e coalízadora, por
mais contingentes e enraizados que se ofereçam os padrões históricos de cultura.
Confio- na vitalidade da ,união bem fundada e na capacidade empreendedora__das comunidad~ organizadas.
São as minhas palavras. (~uito beml)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- ColtCCdo a _palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~Sr-. Presid~nte e Srs. Senadore~:
Nos dois últimos anos, a arrecadação tributária, principalmente aquela procedida na fonte, seja dos que vivem de salários ou dos profissionais liberais, tem ultrapassado, amplamente, pois os orçamentos altamente superavitários são tão desastrosos quanto os deficitários,
uma vez que o excesso de arrecadação não deixa de re·
presentar inconveniente enxugamento do meio circulante.
Mas o_ pior, nesse fenômeno, está em que, com uma
previsã.o de gastos muito i'nferior ao ·que se arrancou dos
contribuintes, fica a administração predestinada a aplicar esses excessos sem maior planejamento, satisfazendo
clientelas políticas e regionãis.
Felizmente, agora, o Governo e a: missão d9 fundo
Monetário Internacional chegaram a uma conclusão,
logo após a primeira semana de reunião: a arrc;cadaçã.o
de impostos acima do previsto para este ano, em conseqüência de ter sido a inflação muito maior, não será utili·
zada para incrementar as dotações orçamentárias dos
Ministérios e demais órgãos do setor pliblico,
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destinando-se apenas a custear despesas do segundo semestre, que normalmente exigirí3.m emissões de dinheiro
ou_maiºr ÇolocaçãtJ de títº-lo~_ públicos no mercado.
Concorda_o F_MI _em que se deve fazer um esforço fiscal maior, não pela majoração dos tributos, mas por intermédio da redução de _despesas nos setores públicos,
para que o excesso de arrecadação -_.com uma inflação
que se estima em cento e noventa por cento -possa ser
transferido para o orçamento monetário. Assim; o pagamento das exportações de trigo e dos programas _de crédito _SJ; _fari_a com o dinheiro_ da_ arrecadação tributâria e
não com a emissão de moeda ou colocação de títulos no
_mercado.
Concordam a missão do FMI e nossas autoridades financeiras em que, para -atendimento às -depesas do segundo semes~re não se provoca a captação de recursos
ao mercado, ao ponto de provocar a redução de crédito
ao setor pÍ'ivado.
O chamado e,rlorço fiscal consiste na n.ão autorização
de noVas despesas públicas no próximo quadrimestre,
abrindo-se espaço para que o setor privado da economia encontre recursos no setor bancário, p-ara prosseguir nã.
recuperação, que garantirá uma apreciável redução dos
fatores recessivos da economia.
Esperamos que essa orientação ConSiga êxito e o Pafs,
no próxímo ano, possa ter um resultado positívo no Produto Interno Bruto, reduzindo-se a taxa de desemprego.
. Era o que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
.,bem!)
O SR. PRESIDENTE. (JÜrnir Pirito)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun·
ciá o seguirite discurso.)~ Sr. Presidente, e Srs. Senadores-:
Tontel conhecimento de entrevista do Sr. Fúlvio Abramo ao jornalísta Josê Arbex Júnior do jornal Folba de S.
Paulo, edição de sete do corrente, na qual afirma que,
juntamente Com S. S•, partidp~i em 1946, da. "luta pela
constitução de um Partido Socialista".
__ Emborª- compreendendo o~ esforços e o trabalho de
f:glvio Abramo em s.eU p~~s~liti~mo político, nã~ p~de
deixar de estranhar a declaração, porquanto naquele
período óão militava politicamente, estava à êpoCa cursando o ciclo secundârio e felizmente não pensaVa em
política.
_
_
_
Enviei, então, um telegrama ao Senhor Abramo nos
seguintes termos.
.. "Compreendendo luta V. S•, devo esclarec~r que não
partidpe:i"TOrriúlÇão- Partido Socialista 1946" Conforme
sua entrevista Folha S. Paulo dia sete corrente.
Naquela êpoca completava ainda curso secundário
-não tinha qualquer militância polftica.
"Estes os esclarecimentos que tinha a fazer sobre o episódio_, (Muito bem!)

o sR. PRESIÔENTE (Nêlson Carneiro)- Não há
mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso encaminhou requerimento de informações à 'Mesa. Nos tepnos
do inciso VI, do art. 239 do Regimento Interno, o requerimento serâ examinado pela Presidência.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a present~
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte
ORDEM DO DIA
I
PROJETO DE LEI DO S.E])IADO N• 139, DE I984
(Em regime- art. 371, c, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S_e~
nado n9 139, de 1984, de autoria-do Sc:nador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n"'l.541, de 14 de abril de:
1977 (Lei das Sublegendas). tendo

PARECER ORAL, favorâvel, proferido em Plenário,
da Comissão ~ de ü~nstituição e Justiça.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ns> 10, de 1981 (ns> 1.529/79, na Casa de oriiem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos íntegraís;
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tefldo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 354 e 355, de
19-81, das- COmissõeS:
'---de Legislação Social; e
- de Finanças.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara- n9 44, de 1981 (n9 587j79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele·
visão, cinemã, jõrnaís, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veicuiação de anúncíO_$ e de comerciais que não sejam _negociado, produzidos, criados, filmados, gravados,
copiados-- imagem som -por profissionai~ e empresas brasileiras, teildo
PARECERES, sob n'~s 186 e 187, de 1983, das comis-

e

sÕC!i:

-:- d~ Economia, favorável, com voto vencido dos Senado~~J~erna~:dil}Q Viana, Jose Lins e Lonoir Vargas-; e

-de Finanças, favorável.

4

V Oiação,- e"m tllrilO úri'ico, do Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1977 (n9"227f7_5, na Casa de origem),_que dispêie s-obre 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 CoffiissõeS: ·
- ~~__Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ns> 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), que
aUtorizã 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 63~.
de 1981, das Comissões:
_;:de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 19
pronunciamento:" contrário; 29 pronunciamento; favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-..... de Finanças, 19 pronunciamento; favorável; 2"' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade do Projeto e da _Emenda_ de Plenário.

~--Votação,

em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~'_l4, de 1984 (nl' 2.867/76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação_ das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~Iei n"' 5.452, de 19 de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
ã mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob n9s 299 e 300, de 1984, das Comissões:
-de. ç~nst~ição e J~s~iça, pela constítuciO.nalidade
e
_
-de Legislação Social, cqntrârio.·

j~~ic;ídade;

e
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Votação, em turno ú11ico, do Requeriment~ n_Q_24~, áe
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento
'int~rno, u;gência para o Requerimento n' 160, de_1_984,
·de autoria do Senador Nelson Carneiro, sobre a criação
de uma comissão especial mista, composta de 11 (onze)
senadores e 11 (onze) deputados para, no prazo de 210
(duzentos e dez) dias, realizar estudos sobre a fabricação,
comercialização e utilização de agrotóxicos no País.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 9-10-84
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMQB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a inauguração de várias obras levadas a efeito
pela administração do prefeito Rona1do Cunha Lima,
uma das mais afirmativas 1ideranças do nosso Partido na
Paraíba o município de Campiila Grande comemora,
amanhã, dia li de outubio, seu 1209 aniver~
depois
sârio de em:incipação política.~
·
Campina Grande, Sr. Presidente, é o mais importante
centro urbano de todo o interior das regiões Norte e
Nordeste do País, pois não hã, em todo a ârea compreendida entre os Estados cta Bahia ao Amazonas, nenhuma
cidade, afora algumas capitais, com a estrutura, o porte e
a representatividade da terra do saudoso Se!].ador Argemiro de Figueifedo. Plantada no cimo do altiplano da .Borborema, na confluência de todas as regiões geo~económicas do Estado}'
Campina Grande tem a privilegiada posição de núcleo
catalisador de dezenas de comunas paraíbanas, alêm de
influenciar na vida de vários municípios de Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Ceará.
Com duas universidades, três jornais diários, uma estação de TV, quatro emissoras de rádio, vários inuseus,
um teatro, Academia de Letras, uma instituição de estudos linguísticos e literários de-prestígiO iriternacionalo NELL-, Campina ê um centra cultural e de comunicações, dificil de ser igualado atê nas regiões mais adiantadas do País 1 em se tratando de cidades que ainda não
atingiram a _casa dos 400- mil h:ã.bitantes.
O clima sempre ameno da serra é um convite perma~
nente aos que desejam fugir das teníperaturas elevadas
do sertão ou do litoral.
E o povo, Sr. Presidente?
O povo é de um dinamismo tão contagiante de uma
criativiáade tão evidente, que um poeta da terra, o Deputado Federal Raymundo Asfora, num rasgo de entu~
siasmo, -chamou-a dr:...Capital do Trabalho'~ e- a_ marca
ficou registrada na consagração do uso popular.
Pois beln, essa cidade predestinada para o progresso e
para a produção de riquezas; que outrora_ foi_ um dgs
maiores CentrOs mundiais- de comercialização e industrialização de algodão, sisal, e couros, sofre uma crise
que só vem sendo suportada sem desespero por causa da
tenacidade dos seus filhos e do elevado espirita público
de alguns dos seus administradores~e empresárioS.
A partir da segunda metade da década de 1960, pda
insensibilidade _de governantes federais em relação aos
incentivos necessârios à dinamização e à proteção da cultura do algodão e do sisai, fibras que já foram o sustentáculo económico da Para.tôa, as unidades do então pujante parque industrial da cidade foram fechando uma a
uma e hoje, Sr. Presidente e Srs~ Senadores, mais de 80
empresas faliram ou se mudaram para outros centros
num processo econômico-social de incontrolável erosão
que reverteu a escala sempre ascen_dente do crescimento
de Campina Grande e do Compartimento da Borbotema.

de

Votação em turno único (apreciação preliminar daju~
rídicidaáe, nos termos do art. 296 do Regimento InterR
no), dC! Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1979 (n"'
1.511/75, na Cãsa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 59 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previ_dêncja Social, alte~
rada pela Lei n' 5.890, de 8 dt: junho de_ 1973, ten~o
PARECERES, sob n•s 692 e 693, dé 198Z,-cfas Comissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
- de ConstituJçio e Justiça, pela injuricidade do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social,
com voto vencido, em separado, do Senador Fran~
Montoro.
9

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados
do petróleo e do àlcool, quando destin_ad~s ao__~o~sumo
próprio de motoristas profissionais autôno!Jl~~· tendo
PARECER, sob n' 533, de 1984, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
(DependendO da votação do Requerimento n9 240/84,
do Senador Virgílio Távora, solicitando seja o projeto
submetido a votos, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.)
lO

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tetido
PARECERES, sob n~'s 23 a 25, de 1984, das Comis- __ _

sões:
- de Constituiçilio e Justiça- J9 prormnciamento: contrârio; 2v pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do Substitutivo da Comissão de Fini.mças; e
-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Está en- _
cerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 16 horas e 3S minutos.)
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-.E.não se diga que as organizações que fecharam ou faliram eram pequenas iniciativas artesanais. Não. Entre
essas empresas estão multinacionais colocadas no topo
das re_lações das maiores organizações industriais do
m-undo, como é o caso da SANBRA e da. ''Andersen,
Clayton", sem falar em outras muitas firmas de grande e
mêdio porte, estrangeiras e nacionais,' q_ue não suportaram a estagnação imposta ao municfpio de Campina
pela indiferença do Governo federal para com os problemas básicos do Nordeste.
Alrida agora, todas as forças vivas da comunidade
campinense se dirigem ao Excelentissimo Serihor Presidente d~ Repüblica e a organismos governamentais liga- dos ao setor, clamando pela reabertura da fábrica de fogões Wallig, a maior unidade do Distrito Industrial da
cidade, fechada há mais de cinco anos, não obstante as
promessas de solução proclamadas atê pela mais alta au-to rida de do País.
Recordamos aqui os sucessivos pronunciamentos do
então Senador Ivandro Cunha Lima, em 1979 e 1980,
<tUarido os Probiemas daquela fábrica chegaram ao
clímax: Tudo ficou sem resposta, embora problemas
idênticos, em outras regiões, tenham siáá resOlvidos com
a intervenção do BNDES, igualmente credor da indústria Wallíg, como é o caso da Cia. de Tecidos Nova
Amêrica, no Rio de Janeiro.
o- povo c-imPinense não quer esmolas. Quer apenas
que o Governa federal dê soluções racionais à problemática do algodão, do sisai, e dos desníveis regionais tão debatidos e nunca solucionados.
Se esses entraves forem sUperados, Campina Grande
voltará a oferecer milhares de empregos com suas fábricas e suas casas comerciais reabertas, numa retomada do
ritmo de desenvolvimento que foi sempre uma constante
na vida da Rainha da Borborema.
Ao congratular-me com povo trabalhador e politizado
de Campina Grançl~. _quero proclamar, Sr. Presidente e
Srs. Senildores que a melhor forma de homenagear essa
- cidade símbolo da operosidade do nordestino, ê dar solução adequada e urgente aos problemas da Região.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE No 67, DE 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e nos ter-

mos dos artigos 79,55 e 51!, parágrafo5v do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução nv 58 de
1912, cçm a nova redação dada pela Resolução nv 57 de
1976 e tendo em vista o que dispõe o Ato n' 18 de 1976,
resolv~

• Art. 19 Aprovar ad referendum da Comissão Diretora, a reformulação do Orçamento Interno do Fundo de
Informática e Processamento de Dados do Senado Fede~
ral- FUNDASEN, para o exercício financeiro de l984,
de conformidade com as discriminações constantes dos
Anexos 1 a V.
Art. 2" ·~te Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 9 de outubro de 1984. - Senador
Moacyr Dalla, Presidente.
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· tigo-49 .do-Ato nQ 09 de- 1980, ambos

,da ColniS:sêó mretor.!l rlo-Ser,ta"do
deral.
2~1.4 :- Sal®_.oriund0s-da Rev~rsão'ã

Fe-

8.162.556

90 .

1.947.565

90

Récet-

ta, de saldos de empenhos 'inscritos
em restos'·a paga~. considerados in-.
subsistentes~ nos termos ·do ~rtigo
38, da Lei 4.320 de 1964.

-
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ATO DO PRESIDENTE No 68, DE 1984

513.740.494.

437 .ooo.oco

TOTAL

950. 740.~94

DESPESA$__ DE CA?ITAL

TOTAL

É lida e_aprovada a ata da reunião anterior.
__ A CO_miSSãõ -a-ifrOVa O parecer em que o Senhor Senador Jorge Kalume apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 53, de 1984, que autoriza a Prefeítura
Municipal de Rio Claro. Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 151.459.676,00
(cento e cinqüenta e um milhões, quatroc~nto_s e_ cinqüenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis cruzeiros).
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Frede ri c Piilheiro Barreira, AssiS~
tente, a Presente ata, que uma vez aprovada, será assinada ~elo Senhor Presidente~

57• Reunião Extraordinária realizada em

12 de setembro de 1984
- Aos doze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenla e qUatrO, às _quatorze horas e ·qu-aféflta
-minutos, reúne-se a Comissão de Redação; sob a Presl-

dêncía do Senh_Qr_ Senador João Lobo, Presidente, presentes o Senhores Senadores_Saldanha Derzi e Jorge Ka- --lume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhores Senadores Passos Pôrto, vice-Presidente, Clau- _
-- Oionor Rõriz -e Alberto Silva,
.b lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o senhor Senador Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto
de Lci do Senado n9 126, de -1984 (n9 1.950/-83, na Casa
COMISSÃO DE REDAÇÃO
de origem), que dispõe sobre a criação e o funcicinâmen56t- ReuniãO Extraordinária realizada em
to .do Juizado Especial de Pequenas Causas.
J 1 dt setembro de 1984
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, AssisAos onze dias do mês de setembro do ano de mil novetente, a presente ata, que uma vez aprovada, serã assinacentos e oitenta e quatro, às quatorze horas e cinqilenta
tia pelo Senhor Presidente.
minutos, reúne-se a Com1Ss'âo de RedaÇão. sob a PreSi- .
dência do -Seri6or senador PasSos Pôrto, vice~Presidente,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e SaldaSSt- Reunião (Extraordinária), realizada em
nha Derzi.
18 de setembro de 1984
Deixam -de comParec-er, por motivo justificadO, os-SeAos
dCzoito
diás
do ·mês de setembro do ano de Ínii
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor
novecentos e oitenta e quatro, às quatorze horas e quaRoriz e Alberto Silva.

z

ATAS DE COMISSOES

...

513.7_40.494'

DESPESAS DE CUSTEJO

I
I

O Presidente do Seriado Federal, no USO- das atri~
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimeilto Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretoriú~2. de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta dci- Processo n~ 012000 84 l, Resolve
aposentar por invalidez, Sebastião Gorries de Almeida
Fernandes, Técnico -em ComUnicaçãO Social, Classe
"EspeCial", Referência NS-25, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, in-c-íso I,
e 102, inCiso r-alínea "b", da Constituição da Repúbtica
Federativa do Brasil, combinados_com os artigos417;iri~
ciso III,§ 2~. 428, inciSO III, e 415, § 4~. da Resolução SF
número 58, de 1972, e artigOs 29 e 3 ~• :da Resolução SF
número 358, de 1983, eartígo 19 da Lei n91 ~050• de 1950 •
com proventos integraíS;- bem como gratificação de níve~
superior, a gratificação especial de desempenho e a_ gra~ifícação adícional por teinpo de serviço a que tem direíto,
na forma do artigo 39 da Lei n~ 5.903, de 1973, e artigO 10
da Lei n'? 4,345, de 1964, observado o limite preVIsto-no
artigo 102, § 9 da ConstitUiçãO Fédeéal.
Senado Federal, 10 de outubro de !984. _ Senador_
Moacyr D~a, Presidente_.

~ ·-~

SUPERAVIT

437 .ooo·.ooo

437 .ooo.ooo.

I
~

DES?ESAS CORRENTES

INVê'STii'~ENTO$

mT~L

.

>, • O C I •

Y~B

~37

.:ooo.coo

437

.ooo.oco

i

I

I

437.000.000

I
r

I

renta minutos, reóne-se a Comissão de Radação, sob a
Presidência do Senhor Senador João Lobo, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, vicePresidente e Alberto Silva.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Claudionor Roriz e Saldanha Derzi.
É lida e aprovada a ata _da reunião anteior.
A ComissãO aprova os pareceres em que são apresentadas M Úguintes redações finaiS: a) pelo SenhOr Senador Passos Pórto, do Projeto de
Decreto Legislativo n'i' 19, de 1982 (n'i' 137/82, na Câmara do~ Deputados), que aprova o texto do Acordo de CcProdução Cinematográfica entre o Governo da RePública Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981; e
b) pelo Senhor Senador Alberto Silva, do Projeto de
Lei do Senado n'i'lOS"", de 1983, que dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial RU-

-- rai-ITR.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente, a presente ata, que uma vez aprovada, será. assinada pelo Senhor Presidente.

59-t- ReuniãO (Extraordinária) realizada em
19 de setembro de 1984
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e quarenta minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência do _Senhor Senador Passos Pôrto, vicePresidente, presentes os Senhores Senadores Alberto Silva e Saldanha Derzi.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhor_es Senadores João Lobo, Presidente, e Claudionor
Roriz.
E lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apres"entadas-as -s-eguintes redações finais:·
a) pelo Senhor Senador Alberto Silva, do Projeto de
Resolução n_9 55, de 1984, que autoriza o GovernO doEs-
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tado do Amazonas a contratar operação-de empréstimo
externo no valor de USS 20,200,000.00 (vinte iiiilhões e
duzentos mil dólares americanos), destinã.da à rolagem
da dívída e à liquidação de compromissos externos já
vencidos e vencíveis em 1984 e 1985; e
b) pelo Senhor Senador Saldanha Der:ii, do Projeto

de Resolução no;o 56, de 1984, que autoriza o Governo do
Estado da Paraíba a contratar opefação de çrédito no

valor de Cd 31.761.029.820,00 (trinü.-eum bi;Ihões, setecentos e sessenta e um milhões, vinte e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiros).
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Frederico Pinheiro Barreira, Assistente, a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada pelo _Senhor Presidente.
60• Reunião (Extraordinária), realizada em
20 de setembro de 1984
Ao-s vinte dias do mê.s de setembro do ano de mil.novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e quarenta minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador João Lobo, Presidente, presentes
os Senhores Senadores Saldanha Der:d e Josê Lins_.
Deixam de comparecer, por motivo juªtificado, os Se-nhores Senadores Passos Pôrto, vice-Presidente, Claudionor Roriz e Alberto Silva.
f: Úda e aprovada a ata da reunião anterior.
A Corillssão aprova O parecer em que o Senhor "Senador Saldanha Derzi apresenta ·a redação final do Projeto
de Lei do Senado n' 12, de 1984, que dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para fins do imposto sobre a
renda das pessoasjurídicãS, do dobto das despesas realizadas com a construção e_a manutençãQ d_e<:reç_h_es destinadas aos filhos e seus empregados.
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.
61• ReunJilo Extraordinária, realizada em
20 de setembro de 1984

B lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Jorge Kalume apresenta a redação final do Projeto
de_ ResOlução n<:> 58; de 1984, que autoriza--o Governo do
Estado de Mina-s Gerais a contratar OperaçãO de eritpféstimo externo no valor deUS$ 250,000,000.00 (duzentos e
cinqUenta milhões de dólares americanos), destinada ao
fmanciamento- do Programa de Investimentos do Estado.
·
Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a
rill-nüão, iavrarldo eu, Frededc Pinheiro Barreira, Assistente. a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada pelo SenhOr Presidente.
63• Reunião Extraordinária, realizada em
25 de setembro de 1984
Aos vinte e cinco dias do mês d~ setembro do ano de
mil novecentos e oitenta :e _quatro, às quatorze horas e
q_uarenta minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob
a Presidência do Senhor Senador João Lobo, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Almir
Pinto.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sen-hoi-_es Senãdor~s- P3.ssos Pôrto, Vice-Presidente, Claudionor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi.
tJida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena-_CforJo!-ge Kalu:riie apresenta a redação do vencido para o
segundo turno regimental do Projeto de Lei do_Senado
n' 13, de 1980, que _estabelece abatimento nos preços de
de:rivados do petróleo e do álcool, quando destinados ao
consumo próprio de motoristas profissionais autónomos.
.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.
64• Reunião (Extraordinária) realizada em
25 de setembro de 1984
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);: lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprotra o parecer em que o Senhor Sena·
dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto-de
Resolução n" 26, de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipál de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do
Norte. a Contratar operação de crédito no valor de Cr$
16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos).
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.

66• Reunlio (Extraordinária) realizada em
26 de setembro de 1984
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e quatr_o, às dezoitO horas e quarenta minutos. reúne-se_ a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Passos _Pdrto, VicePresidente, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto
e Alberto Silva.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Loho, Presidente, Claudionor
Roriz e Saldanha Derzi.
t lida e aprova a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Almir Pinto apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n' 17, de 1984 (n' 68/84, na Câmara
d9s Oeputados), que autoriza_ o Senhor Presidente da
República a se ausentar do País no dia 25 de outubro do
corrente ano, a fim de inaugurar oficialmente a entrada
em funcionamento da Central Hidrelêtrica de Itaipu.
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.
67' Reuniilo Extraordinária, realizada em
27 de setembro de 1984
Aos vinte e sete dias do mês de setembro dO ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às quatorze horas e quarenta minutos, redne-se a Comissão de Redaçilo, sob a
Presidência -do Senhor Senador Passos Pôrto, VicePresidente, presentes os Senhores Senadores Alberto Silva e Almir Pinto.
Deixam- de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor
R.oriz e Saldanha Derzi.
É lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A ComisSão aprova o parecer em que o SC:nhor Senador Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n' 65, de 1984- DF, que dispõe sobre o
reposicionamento de servidores do Plano de Classifi·
cação de Cargos do Serviço Civil do Distríto Federal, c
dá outras pro'Vidências:
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reuniãO, Iavrafldo eu, Frederic Pinheiro Barreira, assistente, a presente Ata, que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.-

Aos vinte dias_ do mês de setembro do ano de mil nove-.
centos e oitenta e quatro, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, reúile-se a ComisSão de Redação, sob a
Presidência do Senhor Senador·- Passos Pôrto, Vice-:
Presidente, presentes os SenhoreS SenadOres José Lins eSaldanha Derzi.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores João Lobo. Presidente, Claudionor
Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi.
1:: 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 Resolução n9 57, de 1984, que autoriza o Governado Esta~
do da Paraíba a contratar operações d_e crédito no valor
de Cr$ 1.290.278.084,00 (um bilhão, duzentos e noventa
milhões, duzentos e setenta e _oito mil e oitenta e quatro
cruzeiros).
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente, a presente ata, que uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de
mil novecentos e _oitenta e quatro, às quatorze horas e
qUarenta e .cinco minutos, reüne-se a COmissão de Redação, sob::a Presidência do Senhor _Senador João_ Lobo,
E.residente, Presentes os Senhores Senadores Almir Pinto
e Jorge Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificad-o, os Senhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Claudionor Roriz, Alberto Silva e S"aldanha Derzi.
- E lida a aprovação a ata da reunião anterior.
A CoriiiSsão-aProva o parecer em- que o Seilhor Senador Almir Pinto apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 25, de 1981(n' 138/82, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto_ do Acordo sobre
Cooperação Sanitária Fronteiriça, concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro
de 1982.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
teuhião, lavrando eu, Frederic Pinheíro Barreira, a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

62• Reunião Extraordinária, realizada em
20 de setembro de 1984

65• Reunião (Extraordinária) realizada em
25 de setembro de 1984

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às _dezoito horas e quarenta e

AOs vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de
mil novecentos e oitenta ·e quatro, às quatorze horas e

cinro-minutos,--reúne-se a -comissã-o -de -Red-a.-çã-o,- sob a

-Ci..ilqt.lenta--miüutoS,---reúne~se- -a-

Comissão-- de-R.edaçã.õ;

, Ma1Ier e iV1or:an Acayaba, reúne-se extraordinariamen-

Presidência do SenhOr Senador João--LobO, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Passos
Pôrto, Vice-Presidentes.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Claudionor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi.

sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, VicePresidente, Presentes _os Senhores Senadores Alberto Silva-_e Jorge Kalume.
Deixam de çomparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor
Roriz e Saldanha Derzi.

te a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Guilherme Palmeira, Marcondes Gadelha, Saldanha Derzi, Mauro Borges
e Alfredo Campos.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
3' Reunião, realizada em 2 de outubro de 1984
As dez.essete horas do dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da COmissão, Ala Senador Alexandre Costa, comparecem os Senlwres Senadores Alexandre Costa, Presidente, Benedito
Ferreira, Jutahy Magalhães, Moacyr Duarte, Gastão
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clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente conced~_a palavra ao
Senhor Senador Moacyr Duarte, que emite parece_r favorável ao PRS que oferece ao Ofíc;içt "S'' fl\"' 12, de 1984,
. "do Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Di.~tri
to Federal, encaminhando ao Senado Federal projeto de
Parecer Prévio daquele Tribunal sobre as con_tas do Go~

vernador do Distrito Fe_deral, relativas ao exercício de
1983_". Posto em discuss~o o parecer, e, em seguida, em
votação, é o mesmo aprovado por llnanirriidade.

Continuando, o Senhor PresjdeQte com~ida o Se11<_1.d~r
· Morvan Acayaba a as_sumico seu lugar na Mesa-da direção dos trabalhos, para que o mesmo possa emitir parecer favorável ao Projeto de Lei doSenado n~' 120, de
1984- DF, qu<:, "autoriza o Governo dq Distrito F~de
ral a contraír empréstiin~ interno d-estinado ao d~_envoJ
vimento do Programa de Aglomerados Ur.bl.i_nos". Posto
em discussão o parecer, e, em seguida, em votação, é o
mesmo aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, o S_enhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Jutahy_ Magalhães, que emite parecer
favorável ao Projeto de Lei n~' 123, de 1984- DF,_ que
, "altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibllotecãrio, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, de
que trata a Lei nv 5.920, -de 19 de setembro de 1973,_ e dá
outras providências". Posto em discussão o parecer, e,
em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuriião,lavrando eu, Kléber Alcoforado Laceróa, assistente da
ComisSã_o, a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOOAL
llf- Reunlio (Extraordinária) realizada em
9 de outubro de 1984
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de outubro
de mil novecentos e oit~nta e quatro, na sala de reuniões
da Comissão, na Ala Sendor Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Jutahy Magalhães e com a
presença dos Senhores s~nadores Gabriel Hermes, Al~
mir Pinto, Jorge Kalume, Carlos Lyra, Hélio GueirQs e_
Carlos Chiarelli, reúne-se a Comissão d~ L_c;gislaçà.D So-_
cial. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores _Fernando Henrique _Çardoso, José
Ignãcio Ferreira, a Senhora Senadora Eunice Michiles, e
o Senhor Senador _Helvídj_o Nunes. Havendo mimero re. gimental o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando_ a leitura da Ata da reuniã.o a_oterior,
que é dada como _aprovada. A seguir, são apreciadas as
seguintes matérias: I. Projeto de_ Lei da Câmara n~' 28_0,
de 1983, que. "estabelece condições de associado efetivo
de entidade de Previdência Privada e dá outras-providências". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer~ Favorável com a_Em~nda O'?_ 1-ClS (substitutiva). Cónc®ida
Vista ao Senhor Senã_Qor Hélio Gueiros. -~· Projeto.. de
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Lei do Senado n~" 290;-de 1980, que. "altera dispositivos
da Lei n'i' 5._107, de l3_çie setembro de 1966". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer; co_ntrário. Aprovadocom voto contrário do Senhor Senador HélioGueiros. 3.
Projeto de Lei do Senado nl' 235, de 1980, que. "proíbe a
_p_articipação do capital estrangeiro no caso que especifica, e dá outras providências". Relator: S~nador Gabriel
Hermes. Parecer: contrário. Aprovado por unanimidade. 4. Projeto de Le{da Câmara n~' 148, de 1984, que_ «altera a redação dO art, 3<? da Lei n~' 6.243, de 24_-9-75, que
regula a situação do aposen~ado pela Previdência__Social
-que volta ao trabalho e a do segurado que se vincula
ao seu regime, após completar 60- a·nos de idade. Rclator:
Senador Gabriel Herme~. Parecer: favoráVel. Aprovado
por unanimidade. 5. Projeto de Lei do Senado n9 067, de
1981, que."acrescenta dispositivos à CLT". Relator: Senador Hélio Queiras. Par~_ favorável. Aprovado por
unanimida_de. 6. Projeto -de_!...ei c;!a _Câmara
130, de
1981, que autoriza o maior de 16 ano_s a_ movimentar
conta em Caderneta de Poupança". Relator: Senador
Jorge Kalume. Parece_r: contrário. Aprovado por unani-midade. 7. Projeto de Lei_da Câmara nv 132, de_l9S~, __que
"t:evoga _o art. 22 do Decreto~lei n~' 5, de 4 de abiil de
1966, que estabeleceu normas para a rCCuperação econórn_ica das ativicfades da marinha mercante, dos portos nacionais e da rede ferroviária federal'~. Relator: SenaQor
Jorge Kalume. Parecer: favoráveL Aprovado por unanimidade. 8. Projeto de Lei do Senado n~'238, de 1981, que
...intrOduz alteração na CLT'. Relator: Senador Almir
Pinto. Parecer: favoráv~l. Aprovado Por unanimidade.
9. Projeto de Lei da Câni.ara n9 _115~ de 1984, que. "dispõe
sobre a filiação facultativa da dona-de-casa ao regime da
PreviQên~ia Social". Relator: senador Almir Pinto~ Parecer. favoráel. Aprovado por unaniniidade. 10. Projeto
de Lei da Cârriara n~"l33, de 1984, qu~. "altera o art. 33 e
o§ 2~' do artigo 64 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica -da Previdência Social". Relator:
Senador Jutahy Magalhães. Parecer: contrário. Aprovado por unanimidade. II, Projeto ® Lei da Çâm_a.ra pQ
135, de 1984, qw;. "dispõe sobre a contagem recíproca do
tempo de serviço prestado pelo trabalhador como segurado do INPS e beneficiário do FUNRURAL", Relator:
Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favoi'ável. Depois
de lido o parecer do Relator, a Comissã-o Bprovã proPosta oral do Senhor Senador Carlos Chiarelli no sentido de
sei ouvida; preliminarmente, a douta _c-omissilo de Constituição e Justiça, quanto a Constitucionalidade da matéria. 12,_ Projeto de lei do Sen_a_do n~' 291, de 1983, que
"dispõe sobre a denominação- dos juízes classistas na~
juntas de concilíação e julgamento". Relator: Senador
JutahY Magalhães. Parecer: favorável. Aprovado por
unanimidade. 13. Projeto de Lei do Senaçio n~' 020, de
1984, qu~. "acrescenta dispositivo à Lei nv 6.649, de 16 de
maio de 1979, estabelecendo pTivilégio em favor dos locatários com mais de 80 anos de idade, no caso de despejo". Relator: Senador Jutahy Magalhães, Parecer: Favorável. Aprovado c:om votos contrários dos Senhores se~
nadares Hélio Gueiros e Carlos Chi~relli. 14. ~ojeto de
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Lei.do Senado n~'08ü, de 1984, que. "altera dispositovs da
ÇLT1 com vista~ a !imitar em 40 horas semanais a jornada d~_ trabalho". _Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Parec~r fav~ráve(Concedida Vista ao Senhor Senador.
Gabriel Hermes. Nada mã.iS-havetldo a tiatar, o Senhor
Presidente agradecen_do a presença dos Senhores Senadores declaia encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz
Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente
At~ que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -----;-l2t- Reunliio, realizada em 3 de outubro de 1984
As onze horas do dia três de outubro de mil novecentos e_oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Co.missão
na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Se~
nhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os Senhores_ Se1_1adores João Çalmon, Jutahy Magalhães,
Moacyr Duarte, Severo GOénes, GaStão MUller, Marco
Maciel e_ Morvan Acayaba, reúne-se a ComisSão de Relações EXteriores.
Deixam de c-ompar_ecer por motivo jllsii(íc3.9o-,-Õs ,Senhores Senadores Amaral Peixoto., Octávio" Cardoso,
Roberto Campos, Virgílio Távora, Lourival __ Baptista,
Enéas Faria, Itamar Franco, Saldanha Derzi, Pedro Si~
mon e Nelson Carneiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara ~bertos os tr~balhos, dispensando a leitura da Ata
da reUnião. ant_eriór, que_é dadã Por apro~ada. A -seguir,
Sua _Êxcefêncía comu-nica que a reunião destina~se a
api=CCfãção das _!llatérjas constantes da pauta, bem como,
ouvi~s exposições que farão os Senhores Carlos Frederico Duarte Gonçalves -da Rocha e Raul HCnriquC. Ót.s~
tro Silva de Vicenzi, indicados para exercerem as funções
de Embaixadores do Brasil junto ao Estado do Vaticano
e República da Áustria, respectivamente, acerca das missões_ que desempenharão. Dessa forma, o Senhor Presidente deten:nina _que a reunião -torne-se secreta, para ouvir os Senhores Embaixadores, e ainda, para deliberar
sobre as seguintes Mensagens Presidenciais: n~' 128, de
1984, ~ubmetendo à aprovação do_Senado Federal, a escolha do Senhor Carlos Frederico Duarte Gonçalves da
Rocha, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao_ Estad~ do Vaticano. Rel~tor: Senador M~acyr
Dua~te; e n~' 157, de 1984, submetendo à aprovaçãÕ- do
Seriado Federal, a escolha do Senhor_ Raul Henrique
Castro Silva de Vicenzí, Ministro de Prim~ira ClaSse, da
Carreira de DiPlomata, para exerce-r a função de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria. Relator:
Senador Severo Gomes. Reaberta a reunião em caiáter
público, o Senho.r Presidente agradece a presença de todos,- declarando cumprida a finalidade da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la~
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente ata, que lida e apro.V3dii, sérãa~sinada pelo Senhor Presidente.
·
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Ofícios do Sr.
Deputados

]9~Secretário

da Câmara dos

Encaliüflhaizdo à revisão do Senado autógrafos dos
segm"ntes pro]eJõS:
- - ----~-- Projeto de- Decreto Legislatfvo--n,- f9/84 (nt
54/84, na Câmara dos Deputados), que fixa os subsídios e as verbas de representação do Presidente e do
Vice-Presidente da República, para o período de 15
de março de 1985 a 15 de março de 1991.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 16Uf84 (n"'
4.025/84, na origem), que reajusta os valpres d_e vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câ~
mara dos Deputados e dã outras providências.

1.2.2 -

Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.3- Requerimento

- N.,. 243/84, de autoria do Sr. SemidOZ. Femandõ
Henrique Cardoso, solicitando infonnações ao Poder
ExecutivO - Secretaria de PlanCjamCiiiO da Presidência da República para instruir a irãínítação do
Projeto de Lei n"' 13, de 1984-CN. Deferido.
1.2.4 -

Comunicação da Presidência

CoilvocltÇão de seSSão conjunta a realizar-se hoje,
às 18 horas e_30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2.5 ""'""' Discursos do Expediente

SENADOR JORGE.KALUME _:-Pllbt1cação do
edital de concorrência para as obras âe ã.Sfaltamento
da BR-364, no trecho Porto Velho-Rio Branco.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, como Líder do PMDB- Programa de governo
do Dr. Tancredo Neves, candidato da Aliança Dembcrática à sucessão do Presidente Joáo Figueire-do.
SENADOR LENOIR VARGAS- Notas dos Ministérios da Ma-rüi.lta, do Exêrcito e da Aeronáutica,
referentes à atual conjuntura política.

1.3 -ORDEM DO DIA

- Pro]Cto de Lei-do senãdo n9.l39j84, de- ãutoria
-do Senador Nelson Carneiro, que revoga o Decretolei n"'1.541, de 14 de abril de 1977. (LCi das Sublegendas). (Em regime de urgência). Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmaran• I0/81 (ri' IS29/79,
na Casa de origem) qUe dispõe sobre aposentadoria,
com proventos integrais, dos ex-combatentes segura~
.;;;:dos da Previdência Social. Votaç:io 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 comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornaiS,
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar- a ci.utõrização Ou á Veiculação de
anúncíós e de comerciais qui não se"jairi neiociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som -por profissionais empresas ·brasileiras. Votação 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 observar na renovação-de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências_. Votação adiada por
falta de quorum.
- Profeto de Lei da Câmara n' 65/19 (n"' 4.257f77,
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residen.ciais da Rede Ferroviária Federãi a sCus
ocupantes. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 14/84 (n• 2,867/76,
na Casa de origem), que introduz modi{icações. na
q:m-s~-lidação das Leis do Trabalha, aprov~d~ pelq
J)ecret__o-lei n' 5.452, de 1"' de maio de 1943, para o
_ fim de assegurar ~stabilidade provisória à mulher trabalhadora que contrair núpcias. Votação adiada por
falta de quorum.
-·- Requerimento n' 242/84, solicitando urgência
para o Requerimento n' 160/84, de autoria do Senador Nelson Carneiro, sobre a criação de uma comissão especia_I mista, corilposta de II (onze).Semldores
e ll (onze) Deputados para, no prazo de 210 (duzen~
tos e Qez) dias, re_alizar estudos sobre a fabricação,
comercialização e utilização de agrotóxicos no Pais.
Votação adiada por falta de Quorum.
- Projeto de Lei da Câmar~ n>1 79/79 (n"' 1.511/75,
na Casa de origem), que acrescenta Parágrafo ao art:
59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agoSto de 1960, que diS-

e

põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n>1 5.890, de 8 de junho de 1973. (Apreciação preliminar da jurídicidade). Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 13/80, de autoria
do Senador Itamar Franco. QUe estabelece abatimento nos preços de deriva4os do petróleo e do álcool,
quaficto d6stinados ao consumo próprio- de motoristas profissionais autônomos. VotaçiO adiada pOr -filta de gUorum.
_,Projeto de Lei do Senado n"' 4i/82, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969,_ que
institui a Loteria Esportiva Federal, e dâ outras pro~
vidências. Voi:açio adiada por falta de quorum.
L4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR MAURO BORGES- Problemas ligad_os aos aspectos fundiários.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Telegrama recebido do Sr. Fúlvio Abramo, esclarecendo citação
do nome de S. Ex• em entrevista publicada no jornal
Folha de S. Paulo, referente a fundação de um parti~
do socialista.
SENADVR HUMBERTO LUCENA- Apelo ao
Ministro do ln tenor em favor da criação da 6•.Dire~
_teria Estadual do DNOCS, com sede em Jcião PCSSoa
(PB),
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Palestra
proferida pelo Ministro Saraiva Guerreiro, na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.
1.5 --DESIGNAÇÃO DA ORDEM DÓ-DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO,

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 10-10-84.
--Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessã(t ...... 1lr
10-84,
- N9 69, de 1984,
3 - ATO DO PRESIDENTE
4 - MESA UlKI>fORA
5 DOS

LIDERES E·-· VICE-LlDERES.. DE .PARTI-

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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EXPEDIEN-TE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Di rato r. ~cutivo
Via Superfície:

LUii CARLOS DE BASTOS

Semestre ..... -........ ~ .........•.•.••.
Ano
...•.....................•........

Diretor Industrial
RUDY MAURER

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.oo0,00

Exemplar- Avulso, Cr$ 50,00
Tiragem, 2.200 exemplares

Diretor Administrativo

Ata da 170• Sessão, em ll de outubro de 1984
2• Sessão Legislativá Ordinária. da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr !)a/la e Lenoir Vargas
ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM.:SÉ-PRESF.NTF.S r>.< SRS. SENA nóRF.-<:
-

Jorge Kalume- Fãbio Lucena- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -

Alexandre Costa -

Aiberio-Silva -

João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távo.,
ra -

Humberto Lucena -

Marcondcs .Gadelha ~

Aderbal Jurema - Guilherme Palm~a- Carlos Lyra
- Luiz Cavalcarite- Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João CalmonMoacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar Franco -

Fernando Henrique Cardoso - -Henrique SantillO ~
Mauro Bqrges - Affonso Cámargo - Jorge Bomhau·
sen -- Lenoir Vargas - Pedro Simnn

o

SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença ~cusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores.
Havendo n6mero regimental, declaro .aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sx:. lt-Secretârio pracCderá ~ leitUra do fu.PedieDte.

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE
O FICIOS
Iio Sr. 1•-&aetírlo da Cimua dos DeputodO. ....,..1.
ahaDdo à rnlsio do Seaado 1ut6grafos dostegulotes pro-jetos:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l9, DE
1!184
(11' 54/84, na CimiUil doo Depallldos)

Fixa os subsfdios e as Terbas de representaçio do
Presidente e do Vlce-Presldente da Reptíbllca, p11111 o
período de 15 de março de 1985 a 15 de março de
1!191.
O Congresso- Nacional decre~:
Art. 1"' Ficam fixados o subsídio e a verba de representação do Presidente da República, no período de 15
de março de 1985 a 15'de março de 1991, em valores
equivalentes aos efetivarnente percebidOs, a 15 ôe niarçO
'de 1985, pelo atual Presidente-da República~- cOiDPutados os reajustes previstos no art. 39 do Decreto legislati·VO n' 75, ~e lt de dezembro de 1978.

Ait. 29 Ficam fixados o subsídio e a verba-de representação do Vice-Presidente da Rc;pública, no periodo de
15 de março de 1985 a 15 de ma!ço de _1991, ~valores
correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) e 80%
(oitenta por cento), respectivamente, do subsídio e da
verba de representação do Presidente da República no
mesmo período.
_
Ãit. 39- Ós subsídios e as verbas de representação de
que tratam os artigos anteriores serão reajustados, a partir de 15 de ~alço de-1985, nas mesmas êPocas e segundo
as mesmas bases estabelecidas para os vencimentos dos
funcionáriOs públicos civis dà União.
Art. 4t RevogaDl-se as disposições cm contrário.
(Às ComiSsões de ConstitMição e Justiça e de Fi-

nançOs.}

-

PROJÉTO DE LEfDA CÁMARA N• 160, DE 1!184
_(N• 4.0l5f84, C... de Orl&em)
Reajusta os nlorés de Tendmenios, llllári'os e proTentos dos.terridores da Câmua dos Deptttldos e dá
outrll proYidêadlll.

Ó_ Congresso Nacional de~
__
Ait. I' Os-Valores de vencimentos, salários e gratificações dos servidores em atividade da Câmara dos Deputados, em decorrência da aplicação, no Poder Executivo, do Decreto-lei n' 2.130, de 25 de junho de 1984, li
cam reajustados em 65% (sessenta e cinco por Ceitto).
Parágrafo único. Ficaln- ex.clufdos do dispostO neste
artigo os servidores de nível media, -cujos valores de vencimentos e salários passam a vigorar na forma doAnex.o
a esta lei.
Art. 29 ds pioVentOs ·de inaiividade ficam reajustados na forma do artigo anteriOr e de seu parágrafo único.
Art. 311 Fica elevado para CrS 4.800,00 CCft!êtro inil e
oitocentos cruzeiros) o valor do salário-famíliã.
Art~ 4' A Mesa da Câmara dos Deputados expedirá
-as nonnas complementares à execução do dispO"ito nesta
lei.
Art. 59 AS despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 611- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1~" de julho de 198-:1-.
Art. 711 Revogam-se as disposições -em Contrário.
4

ANEXO AO PROJETO DE LEI No 4.025-A, DE 1984

Referêoda

Vetaduiento oullllino
(0$1,00)
• partir de 1•-7-84

·NM-1
NM'2
NM+3
NM4
·NM-5

NM~

NM~7

NMfs
NM'9
NMiiO
NM-11
NM-12
NMC,13
NM-14
NMC15
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

12MOO
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
368.500
396.400
432.000
470.700
-512.800

.. DIÁ,RIO DO CONGRESSO NACIO~AL (Seção 11)
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LEGISUÇÃ(f CITADA
DECRETO-Lei N• 2.130;
DE 25 DE JUNHO DE 1984

VcnciRH:nlo oil Sol6ri!)
Refer~eia

Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários
e proventos dos servidores ciYis do Poder Executhoo,

beO. como os das pensões, e dá outras providências.
O Presidente da República, ·no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55_, item III, da Constituição,
DECRETA:
.
.
Art. i" Os atuais valores de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem
como os das pensões, resultantes da aplicação- do
Decreto~ lei nv 2.079, de 20 de dezembro de 1983, sâo reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalVado
o disposto no parãgrafo único deste artigo.

Parágrafo único. Os veõ:-cinientos, salários e prOventos
relativos ao pessoal de D.ível mêdio passam a viiorar na
forma do Anexo deste Decreto·lei.
Art. 211 Fica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro
mil e oito_centos cruzeiros) o valor .do salãrio·famí1ia.
Art. 311 O Departamento Administrativo do _Serviço
Público elaborará as tabelas com os valores reajustados
na forma deste Decreto·lei e expedirá Mfnlas Comple·
mentares para a sua execução.
_
Art. 411 Fica suspensa atê 31 de dezembro de 19_84, a
concessão_ de novas excepcionalidades com base no Decreto nll 80:795, de 28 de dezembro de 1981.
Art. __S~ Os Orgãos e Entidades, no_ corrente exercício, adotarão medidas pai-a reduzir despesaS, ajqstãndo a
sua execução orçamentárias àefetiva disponibilidade dos
crêditos autorizados.
Parágrafo _único. Para curriprimento-- do disposto
neste artigo, os Orgãos e Entidades reexaminarão a sua
programação de trabalho, de forma a evitar quaisQu-er
solicitações de créditos adicionais, bem como, rever osjâ
encaminhados à Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 6'i' A despesa decorrente da execução deste
Decreto-lei correrâ à conta das dotações do Orçamento
Geral da União para o exercício de -1984. -Art. 7'i' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação com efeitos financeiros a partir de I 'i' de
julho de 1984, revogadas as disposições eni cOtitrário.
Brasilia, 25 de junho de 1984; 163'i' da IndepCridl:ncia e
96• da Repllblica. - JOÃO FIGUEIREDO .~· Ibralm
Abi·Ackei - Delfim Netto.
ANEXO
(Art. 1"', parágrafo único, do Decreto-lei n' 2.130, de 25
de junho de 1984)
Cargos e Empregos de Nivel Médio

Referência

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

Vencimento ou Salário
(Cr$1,00)
a partir de ljju1hoj84
100.000
104.700
109.800
115.000
120.600 ..
126.500
131.500
137200
143.200
148.800
154.500
160.300
166.600
173.000
179.000
186.500
192.700
200.000
207.700

. 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

(CrS 1,00)
a puriíraõ 1/)idho/84
il6.700
227.400
238.600
. 250.400.
262.900.
275.900
289.500
303.900 .
318.900
334.600
351200
368.500
396.400
432.000:
470.700
512.800

(Às Comissões de Coniiltuição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES N.._ 606, 607 E 608, DE 1984
PARECE_l! N• 6(16, DE 1984
Da Comissio de Legislaçio Social, Sobre 1t Men·
sagem n"' 182~ de 1983 (O" 353, de 1983, na origem),
"do Senhor Presidente da República, encaminhando
à apredaçio do Senado Federal proposta do Senhor
Mi~iS(n_) para Assuntos Fundbirios, de reassentamento de ex-ocupant~ de ireas.indfgenas, através de alle-naçio de terras de domínio da Uniio, situada na Reserva Indígena de Parabubure, no Estado de Mato
Grosso".
Relator: Senador Jutahy Magalhães
-0 Senhor Presidente da República, nos termos do parâgrafo único, do art. 171, da Co_nstituição, submete à
deliberação do Senado Federal proposta - consubstanciada na Mensagem ora examinada- de reassentamento de ex-ocupante de áreas indígenas, através de alienação de terras de domínio da União, com ârea superior
a 3.000 hectares.
2. A Mensagem presidencial vem acompanhada de
Exposição de Motivos do Ministro de Estado Extraordi~ário para Assuntos Fundiários, na qual Se esclarece Que
a c_itada alienação _será _concretb:ada _a !*-ocupante da
Reserva Indígena de Parabubure, localizada no Estado
de Mato Grosso, dispensada licitaÇão, nos termos do
D;:~_to n'i'JW.832 (aft. }'i'), de 24-06-80, modificado pelo
Decreto n'i'_ 85.~10, de 29~09-80, nomeadªment~ o ~_óli9
d~ Iurd~s Bragas Torr~. o qual,_ dentre os demais beneficiârios incluídos nos referidos Decretos, especialmente
na relação anexa do Decreto 85.210M80, foi o que. até o
momento, cumpriu as exigênciaS requeridas.
A ãrea pertinente ao mencionado espólio-'constante
d~ relação anexa ao _Decreto n'i' 85.210-80, ê de4.618 hec·
_ -~es, havendo o beneficiário õpiã~o no sentido de que
tal área fosse destacada da Gleba. "Belo Monte_- A",
pertencente à União e situada no Município de Senador
Josê Porfírío, no Estado do Pã:rá.
Outrossim. informa-se que a alienação recebeu assentimen_to prévio da SecretariaMGeral do Conselho-. de Se~
gurança Nacional, d_e acordo com o oficio nf 327/5•
SC/1326, de 13-06-83.
- 3~--- A matêria observa, em todos os seus termos, o dis-posto nos arts. 171, parágrafo llnico, e_89, item IV, alfnea
a, da Constituição, e 407, § 1~. do Regimento Interno do
Senado ..
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-Ademais, consoante o disposto no art. 408 do referído
Regimento Interno, cabe a esta Comissão formular o
Projeto de Res_olução, concedendo ou negando a medida
pleiteada.
A. Considerando que a alienação estâ autQrizada por
Decretos do Poder Executivo e se ajusta, formalmente,
ags requisitos constituicionais e legais para sua tramitação, somos pela aprovação da presente proposta do
Senhor Presidente da República, na forma do seguinte
. .PROiETO DE RESOLUÇÃO N• 65, DE 1984
Autoriza reãssentamento de ex~cupante de áreas
indígenas, mediante alienaçio de terras de domínio da
Uniio.
O SefiadO Fedé-ral resolve:
Art. l_'i'- S -~_Lâorizado o reassentamento de exac~pante da·_ Reserva Incirgena de Parabubure, situada
no Estado de_ Mato Grosso, mediante alienação de teri-as
de donlínio da União, pelo Poder Executivo.
·
---Art._ 29 A alienação de que trata o artigo anterior será feita aQe_spólio de Iurdes Braga Torres, com dispensa
de licitação, observado o disposto no Decreto n"' 84.832,
de 24 de junho de 1980, alterado pelo Decreto n" 85.210,
d~_29 de_setembro de 1980.
_
§ I" A área a ser alienada é de 4.618 hectares e constitui parte da Gleb!J.._ ..Belo Monte- A", de propriedade
da União, situada no Município de Senador José
Porfírio, no Estado do Pará.
§ 29 O Poder Executivo expedirá. o título definitivo
de domínio, pelo preço de terra nua, de acordo com os
valores estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrâria - INCRA.
§ 39 Esta ResoluÇão entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1983. --Carlos
Chiarelli, Presidente eventual--Jutal:ly Magalhies, Relator --Hélio Gueiros- José lgnácio - Gabriel Hermes
- Joio Lúcio - Altevir Leal.
PARECERES N's 607 E 608, DE 1984
Sobre o Projeto de Resolução nt 65, de 1984, da
Comissão de Legislaçílo Social, que "autoriza reassentamento de ex~cupante de área ind(genas, mediante alienação de terras de domínio d_~ Uni~o".
PARECER N• 607, DE 1984
(Da Comissão de Constituiçio e Justiça)
Relator: Senador Benedi_to Canelas
Através da Mensagem nll 353, de 26 de setembro de
1983, o Senhor Presidente da República encaminhou.. à
apreciação do Senado a matêria que passamos a examinar, e já ~studada pela douta Comissão de Legislação
Socia1_ c:!_esta Casa, que_ concluiu por Projeto de ResoIJ!ção ?li apra:yado sem restrições.
Trata-se de reassentamento de ex.-ocupaJJ-te de _áreas
indígenas, com alienação de terras de domínio da UniãO,
a concretizar--se, em 4.618 hectares, em parte da Gleba
"Belo_ Monte--A", de propriedade da União. situada no
Município de Senador JosE: Porfirio, no Estado do Parâ.
- Obenefi-ciârio do reassentamen_to ê Oespólio dC -lurdCs
Braga Torres, o único, dentre os demais bene:ficiários,
que cumpriu as exigências legais.
A alienação o_u concessão de terras públicas com áreas
superiores a 3.000 hectares só se fãrá com a prêvia aprovação do Senado (artigo 171, §único da Constituição),
cabe!ldo igualmente ao C_onsejp.o de Segurança Nacional
dar assentimento prêvio para a concessão de terras, em
relação às áreas indispensáveis à segurança nacional (art.
89, IV, a da Constituição).
Todas essas formalidades .foram cumpridas, inclusive
a expedição dos DecretoS nlls 84.&32/80 e 85.210/80, que

3676 Sexta-fei!]l 12

regularam a dispensa de licitação para a alienação de glebas ~ue reassentassem os colonos e sitiantes que se fixavam na Reserva Indígena de Parabubure, no Estado de

Mato Grosso, A proposição, por conse-guinte,
processou-se na conformidade do art. 407, § 11', do Regi-

mento Interno do Senado.
Nada obsta a aprovação do Projeto de Resolução que
formaliza a. proposta dO Poder Executivo.
No texto da proposição -da Comissão de Legislação
Social do Senado, entretanto, consta um equívoco, seguramente datitogrâfico, que prCcisa ser corrigido: ao invés
de se registrar a expressãQ, ..pelo preço de terra nua",
trocou-se, no§ 29 do art. 21', a palavr;J, ..nua,. pelo artigo
indefinido "u_ma".
Isto posto, opino pela aprovação do Projeto de Resolução integrante do parecer--da CofnisSão de Legislação
Social, através da seguinte emenda de redaçio:
EMENDA N• I-CCJ
No § 29 do art. 29 do Projeto de Resolução da Comissão de Legislação Social, leia-s~ ...pelo preço de terTa
nua"' no lugar da expressão. "p~lo preço de terra uma".
Este, o meu parecer.
Sala da ComiSsão, ll de abril de 1984.- José Fra~
gelli, Presidente, em exercício - . o Benedito Canellu, Relator - ·Helvídio NWles __: Aderbal Jurema - Hélio
Gueiros - Guilherme Palmeiras - AlmJr Pinto -Passos
P6rto.

PARECER N• 608, DE 1984
(Da Comissão de Agrkuitura)
Relator: Senador Benedito Canelas
Pelo projeto de resolução que vem ao exame deste Órgão Técnico, é o Poder ExecutivO autorizado a promover
o reassentamento de ex-ocupante da Reserva Indígena
de Parabubure, situada na Estado de Mato Grosso, mediante alienação de terras do domínio da União.
A alienação pretendida incidirá sobre 4.618 hectares
que constituem parte da gleb<j._,"Belo Monte _:__A", de
propriedade da União, situada no Município de Senador
Josê Porfírio, n-o EStado do Pará.
O projeto foi apreseritã.do pela douta Comissão deLegislação Social, depois de exame da mensagem do Presidente da República, e considerado constitucional e jurídico pela douta_ Comissão de _Constituição e Justiça.
A CCJ verificou a existência de erro datilográfico e,
para que tal não fosse convalidado, formalizou emenda.
Entretanto, há que ser observado o seguint~: o art. 2'1
da proposição aparece, no ori&inal, com três parágrafos
e sem o art. 39, :t: que o mecanógrafo, por engano, grafou
..§ 39"", em vez d~ ...art. 39"'.
QUanto à posição desta Comissão, o reassentamento
preconizado, mediante a alienação dos 4.618 hectares
proposta pelo Góverrto, parece abrir perspectivas de implantação de novo e _fecuildo projeto agropecuário.
Pareceria desnecessária nova emenda à proposição,
cabendo a correção aqui apontada à douta Comissãó.de
Redação.
Entretanto, para que não se venha a i~~idir em lap;o
altamente prejudicial, do ponto-de vista de têcnica legislativa, opinamos PC:Ia aprovação do presente projeto de
resolução- que tem o objetivo de solucionar pendência
de terra -~ com a seguinte
·

EMENDA N• 2 - CA
Onde se 1e....§ 3.,.. , Ieia-sc:."Art. 39".
Sala das ComisSões, -27 de setembro de 1984. -ÁlYaro
Dias, Presidente- Benedito Cane11as, Relator_- Mauro
Borges - Gabão Modesto - João Castelo.
~e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- O Expedienlido vai à publicação.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~>-Secretário_~

f'. lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 243, DE 1984
Senhor Presidente,
Nos termos- do ait. 239, I, b do Regimento Inter~o do
Senado Federal, e para os fins de instruir a tramitação
do Projeto de Lei (C.N.) n{> 13/84, que estima a receita e
fixa a despesa da União para o exercfcio de 1985, requeiro sejam solicitadas do Poder Executivo- Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, as seg~intes
_ informações:
a) quais as premissas usadas para a estimativa dareceita da União para os exercícios de 1980, 1981, 1982,
1983, 1984 e 1985 (taxas de inflação prevista, nfvel deatividade económica por setor, perda de arrecadação por
incentivos fiscais etc...);
b) quais as razões para a difere-nça e·ntie a receita prevista na lei de meios e a executada, em cada um desses
anos;
c) qual a inetodologia usada para a estimativa da receita para o exercício de 1985;d) quais os programas, projetes e atividades, bem
como os itens de receita constantes da proposta orçamentária, considerados para efeito do cumprimento do
disposto na Emenda Constituçional.n... _4.4/~3 (rçlacionar
cada um deles).

Justificação
Não se pode desconhecer que as técnicas de projeção
estatísticas e os instrumentos de previsão económica permitem antever, com grande precisão os nfveis da arreca~
dação federaL
Estranhamente, no entanto, a arrecadação da União
tem excedido de muito a previsão orçamentária, No
período 198071984 o :ino em que esta varíação foi' menor, foi o ano de 1982 no qual foi arrecadado 20% (vinte
por cento) a mais do que o previsto.
Em 1984, esta diferença será superior ã 50% (cinqüi:mta _por centO) depois de já-ter excercido 30% (trinta-pOr
cento}_ em 1983. E isto debaixo de séria re'i::Cssào~
O orçamento, assim, perde totalmente â c7Cdibilidade
necessária.
As infortnaÇões solicitadas permitirão" ao Legislativo
analisar a proposta em tramitação e faZer as cotfeções
necessárias.
Sala das sesSões, 9 de oUtUbro de -1984: Heorlque Cardoso.

Fernando

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convoca os senhores Senadores para uma Sessão
Conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutOS, nO
plenário -da Câmara dos Deputados, destinada à dis-cussão do Projeto de Lei n9 14, de 1984-CN, que autoriza o
Poder Executivo 8 abrir ao Ministério do Exr&rcito, o crédito especial de até Cr$ 245.395.992.000 (duzentos e_quarenta e cinco bilhões, trezentos e noventa e cinco milhões,_ novecentos e noventa e dois mil cruzeiros) para á
fun que especifica.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores
inscritos.
~
~
Concedo a palavra ao nobr~ Senador Moacyr Duarte,
por cessão do Senador Almir Pinto.
-O Sr. Moacyr Duarte- Declino da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
S. Ex' não se encoritra em plenârio.
Concedo a palavra ao no~re Senador Jorge Kalume.
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O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- dente, Srs. Senadores:
-Pesde quando o homem.. passou a conscientizaf-se,
desde quando o homem evoluiu e procurou descobrir
meios para vencer distâncias? Icaro fez a sua asa de cera
e, posteriormente, os Incas abriram a Estrada do Sol.
Mas, muito antes dos Incas-, -os Egipcios também fizeram
uma grãilde estrada, sempre na ânsia de encurtar as distâncias.
Tirei do livro. "A Estrada do Sol", o meu pensamerito
ou o assunto que estou abordando nesta ocasião.
Lerei, agora, um pequeno trecho daquele livro.

Á MAIS GRANDIOSA ESTRADA DO MUNDO
Era o ano de 1548. À beira de uma estrada que se
- desenrolava através dos Andes escalvados, um solado jovem curupria o seu juramento no sentido de regiStrar, por escrito, as.:'coisas maravilhosas destasIndias". Pedro Cíeza de León olhou, de novo, para
a estrada pavimentada de pedra, que havia percorrido por tantas e tantas léguas; e, depois, devagar, escreveu:
De conformidade com isso, o Inca construiu a
mais graridiosa estrada que há no mundo, e que é,
também, a mais longa, porquanto ela se estende de
Cuzco a Quito, e estava ligada deCuzco ao Chilenuma distância de 800 léguas. Acredito que, desde o
comêço da história escrita do homem, nunca houve
outra narrativa de grandiosidade tamanha, como a
que pode ser vista nesta estrada que passa por cima
de vales profundos e por entre montanhas altaneiras, ao longo de alturas nevadas, sôbre quedas de á·
gua, através da rocha viva e acompanhando as margens de torrentes tortuosas. Em todos êsses lugares,
a estrada é bem construída. Apresenta-se bem terraceada nas faldas inclinadas das montanhas; através
da rochª viVa. está cortada, passando ao longo de
harrancas de rio, barrancas estaS amparadas por
muros de escora; compõe~se de degraus e intercalase de pontos de descanso, nas alturas cobertas de ne-·ve; ·descampa-se desanuviadamente, desobstruída d_e
qualquer entulho, ao longo de todo o seu compri·
mente - com postos de guarda militar, galpôes de
armazenagem e Templos do Sol erguendo-se a intervalos deter:m,inados, 1:)0 desenrolar-se do seu curso.
Nos quatrocentos anos, transcorridos desde
quando o moço viajor _escreveu isto, muito desta
grandioSidade se viu malbaratada pelas inclemências do tempo; grande parte se encontra em ruínas;
numerosos dos pontos de parada, soberbamente ergüidos, desta estrada, se reduziram a cômoros disformes. Aqui e acolá, durante os séculos que sepassiràm Õo intêrregno, Os arqUeólogos-expforadores
-perambularam por cima das imensidades vazias do
Peru, e empurraram para longe, penosamente, os
detritos, a fim de desentocarem alguams das chaves
que lhes permitissem a reconstrução de um império.
Todavia, entre o que é conhecido e o que não é conhecido há um hiato imenso; e entre o que n6s conhecemos das antigas cidades que existiram à margem da estrada, e o que nós não sabemos, permanece um grande abismo. Nós sabemos que o fio que
unia comunidades largamente afastadas umas das
outras era a Estrada- esta Estrada onipresente-e
domiQante - que Cieza de León descreveu como
sendo~ "mais grandiosa e a mais comprida do mundo"'.
Que ac_onteceria, então, se esta estrada fabulosa
fôsse encontrada e palmilhada, de extremidade a extremidade? Que ocorreia se a gente empregasse as
têciliCã.S ~gOiáCiisponíveis nos campos científicOs d_a
Arqueologia e da Geografia, e se frzesse uso dos recursos mah adiantados de viagem, tais como Oca-
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Os romanos co-nstruíram o primeiro sistema de
eStra-das. Foi Por iniciativa dêles que~. "eSiradã",
pela primeira vez, se abriu a todós~ sem cObrança d~

minhão de transmissão dupla e o aeroplano? ~ão
seria, aSsim possível descobrir a rota seguida pelos
vários ramos daquela estrada, tornando, por essa
forma, acessíveis aS suas elevações e ãs suas baixadas àqueles que se pusessem à procura daS nluitas
cidades esquecidas? E, se tais cidades fôssem encontradas, não poderiam elas revelar os segredos em
tôrno de como os incas viviam, e de como êles, construindo as suas estradas admiráveis, se tornar'am capazes de comunicar-se, com rapidez quase telegráfica, com os setores mais remotos do seu irripêrio?

taxa, nem reconhecimento de prerrogativas. Nenhu"
ma estrada, então, continuou a ser empregada ex"
clusiva~ente para o comércio de luxo, nem reserva"
da para viagens reais. Pompeu rasgou suas estradas
por cima dos Alpes; a África foi atravessadã por
uma rêde de estradas romanas, que ia de Gabes a
Tebessa; o Imperador Cláudio construiu estradas na
Inglaterra. Em todas essas vias de comunicação os
marcos miliãrios eram coisa comum, enquanto__ que
os postos militares proliferavam Cm todo o compri"
menta das estradas romanas. Na fase mais elevada
do Império, a mais extensa das estradas contínuas
corria da Muralha de Antonino, na EsCó~, a Jerusalém, cobrindo uma distância de cêrca de cinco mil
quilómetros. Até mesmo durante o d.eclínio de Ro~
ma, a sua construção de estradas prosseguiu na Es"
panha, na França e na África.

Percorrer esta rota antiga, trata:r de encóD.triir alguma luz quanto ao enigma da história do Homem
nas Americas, êste era o meu sonho. Até agoa, mUito desta história tinha sido um nlíSt~rlo- um mistério com arcabouço, trama e fascínio. Havia chaves
que deveriam ser encontradas, por meio das quais
deduções teriam de ser feitas ~havia o drama da
expectativa ansiosa e da novidade contínua. Para
onde conduziam as antigas estradas, e o que algu~m
encontraria, pelo caminho, se seguisse por elas?

O moVimento é tão velho como a terra. E o Homem é da terra. Desde os tempos mais priniltivoS, o
Homem tem sido um grande corre-mundo. Já no
ano 10.000 ã.ntes de Cristo, o Homem, o Viajar,
abriu um caminho para o Báltico, a ftm de obter
âmbar,.. ..esse ato especial de DeUs". As primeiras estradas feitas pelo homem foram construídas para
buscar sal; a mais velha das estradas romanas era a
01
Via Sala ria - ~-· "estrada do sal , para Ostia.

Deppis do sétimo sêculo, a conServação das estradas, por toda a Europa e ao longo da orla do Mediterrâneo, foi descurada; e, lá pelo século dezesseis,
o viajarite que desejasse--chegar a Madrid preCisava
de;, "olhos de falcão, ouvidos de burro, cara de ma"
caco, palavra de mercador, dorso de camelo, boca
de leitão e pés de corça". Durante uns mil anos, as
estradas da Europa prosseguiram sendo atoleiros.
Foi Napoleão que reconstuiu a Estrada Romana,
no século dezenove.

A Pérsia prim-ou em boas estrada.$ ''apinhadas de
homens a serviço do Rei". O cómercio feito por
meio de caravanas, abrindo caminhÕ para dentro da
lndia, encontrou estradas jâ construídas; porque,
desde quando o homem inventou a roda veicular,
no ano 3000 antes de Cristo; o tráfego rõdou para
fora das maiores aldeias indianas. Alexandre, o
Grande, disse, destas mesmas estradas, que eram as
melhores que êle jamais vii'a. Eram estradas cons"
truídas de tijolos de barro, com escadarias de de"
graus amplos, com baixas superficies de marcha facilmente galgáveis por camelos carregados, e mar"
gead~...por toda espécie de árvores ostentando frutq.:;".

Ainda assim, durante aqueles mesmos séculos,
bem longe, do outro lado do mundo, um povo cha"
mado Inca construiu um sistema de estrada que reu"
nia numa só entidade todos os elementos discordan"
tes da sua terra - o deserto, as montanhas, as flo"
restas; e esse sistema era, sob muitos aspectOs, superior a qualquer rede de vias de comunicação da Eu~
rapa •. "Nada, na Cristandade, se iguala a estas maravilhosas estradas do Peru"- disse um conquista"
dor alfabetizado, --:' ...A grande estrada incaica, de
Quito a Cuzco, é tãO utilizada quanto a estrada de
Sevilha a Triana, e não posso dizer mais ... "

o Egito tev~ suas _estrad~s. Já no ano_
3000 anfes· de Cristo, Umã estraCía de dCZ braças -de
largura havia sido construída pelo Rei Quéops, para
o fim de possibilitar o transporte dos gigantescos
blocos de pedra calcária, destinados à Grande Pirâmide;,, '"A estrada - disse certo geógrafo grego qão era muito inferior, a meu jUfzo, ~"pióí}Iia Pirâmide". ~ouve anti~~s _estradas_ de ~umerosas PC?r~
tas, na África, por meio dis-quãiS se Viajava atrãvés
do deserto. Senaquerib, o Assírio, construiu a sua
estrada real, e f'ez com qut;, .. ela brilhasse como a luz
do dia". Dario, o Persa;-ãbriu outra estrada, de
Susa à Babilónia, assinalando"a com marcos de pedra e postos militares. Em Creta, havia estradas
para carroções, que iam desembocar no__p~ácio de
Cnossos. Os gregos fizCram"sC construtofeS-SisteÕláticos de estradas, estendendo suas vias de comuni"
cação para dentro de Esparta; e até mesmo nilqtieles
tempos remotos, êles prepararam um manual sôbre
consertos de estradas. A maior parte daquelas vias
antigas se constituía de estradas de luxo; e por elas
se transportavam a obsidiana, o âmbar, o ouro, o
jade, a prata, as esmeraldas; transportavam-se tam"
bém, quanto a especiarias, frutas gregas, tais como
azeitonas, figos, limões, amêridOas. As- esPeciariaS
eram levadas para todos os destinos; as sêdas chegavam, procedendo pelas rotas das caravanas; e o
mesmo acontecia com o olíbano e com os perfumes
oriundos da Arábia.

Durante os meus mriitos anos de exploração,
pela América do Sul, tenho ouvido muita coisa a tal
respeito, e tenho visto fragrilentos daquelas Cabulo"
sas estradas reais dos incas. Agora, podim, eu esta"
va resolvido a procurar a realidade destas antigas
artérias de pedra; e, fosse para onde fosse que elas
conduzissem - para dentro de sertões, através de
desertos, J5or cima de montanhas torreantes - eu
me mostrava dispoSto a palmilhar, desde o ponto de
partida até ao ponto terminal, este grande sistema
incaico de estradas - a-quelas estradas que, durante
séculos, mantiveram uriido o império inca, 'que, à
maneira das estradas persas, provocou a ruína de
Uma grande e antiga civilizàção.

Tamb~m

e

_

Esta, pois, é a hi~tória de _seis pessoas- de duas
mulheres e de quatro homens - que integraram a
nossa expedição, e que começaram, no inverno de
1952. a procurar os restos do$ "trabalhos mais estupendos e mais úteis jamais executados pela mão do
homem".

Assim que a bruma começa a erguer-se dos Andes, à maneira de um pano-de~bôca de teatro? a ca-ravana da expedição abre lentamente o seu caminho
através das alturas desérticas do Peru. Nem uma ârvore, nem uma planta, nem uma voz de pássaro,
anima este vazio; a única coisa que se move é a nos~
sa caravana de dois carros, rodando por cima da puna, em direção ao lago de Titicaca.
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Sr. Presidente, ainda ecoa, na selva da Amazônia, a
'grã.ride eStrada aberta e inaugurada há poucos dias pelo
Senhor Presidente da República, a BR"3_64, entre Cuiabá
C :Porto Velho, ei-riboia a estrada vâ atê Rio Brãnco e termine em Cruzeiro do Sul, nos limites do Peru. Ela ecoa
Da seiVa, continua ecoando no pensamento e nos co"
rações de todos os habitantes daquela ár~: Mato Grosso, Rondônia e Acre.. Por que não dizer pelo Brasil inteir o? Porque esta estrada tem o sentido da integração de
um grande mundo de selva e água ao restante do Brasil,
que dentro em breve estará., se Deus qui ser, totalmente
colorili:ãdo.
Quando Sua Excelência se p-reparava para essa inauguração, eu lhe dirigi a seguiilte mensagem:
Sr. Presidente João Baptista Figueiredo Palácio do
Planalto
Brasüia- DF
NR - 1239 de 11-9-84
No momento em que vossa excelencia viaja para
inaugurar asfaltamento da grande rodovia BR. 364,
no trecho Cuiabâ"Porto velho cumprindo, assim,
promessa do então candidato, além das minhas antecipadas congratulações, levo ao eminente chefe
nação meu apelo no sentido de determinar ainda no
seu Governo~ o início do trecho da mesma BR-364
entre porto Velho--Rio Branco, no total de SOO
KMS: Essa rodovia para nós do acre, representa
nossa coluna- vertebral para que seja alcançado o desenvolvimento acreano e a integração do acre as demais unidades da federação. Confiamos e esperamos ouvir, quando da solenidade inauguratória, a
proclamação de vossa excelência sobre o prossegui"
menta' dos trabalhos até a capital acreana PT CDS
SDS_ PT Senador Jorge Kalume.
Logo_em seguida, Sua Excelência, ao retomar, me dirigiu a seguinte Mensagem, com data de I 7 de setembrQ:
Senador Jorge Kalume
Senado Federal
Brasilia DF
J7/09/84 - Agrade'ço seu telegrama e aproveito
para comunicar-lhe que sera asfaltado vg ainda no
meu governo VG o trecho da"364 entre p-orto velho
- Rio branco PT cordialmente João Figueiredo
Sr. Presidente, foi com grande contentamento que li
nos jonais brasileiros a concorrência nacioilal interna-,
clonai para o asfaltamento dos 500 quilómetros que es"
tão faltando para a integração de todos os Estados brasi~
leirOS, PorqUe o Acre é o únfco Estado que está faia do
asfalto. Tenho aqui o edital que passarei à TaqUigrafia,'
para que conste deste meu pronunciamento.

e

Onterit, numa Visita que fiz a S. Ex• o Sr. Ministro dos
TransPortes, o dinâmi~o J;:ngenheiro Cloraldino Severo,·
robUsteceU-se ffiiis em lrum a certeza de que, dentro em
breve, estaremos iniciando o asfaftamento dessa rodovia
que é a-nsiada por todos nós que vivemos insucados naquela região, antes tão distante. Desta tribuna, além dos
meus agradecimentos a Sua Excelência o Serihor Presi"
dente da República, pelo grande feito que eXecutoU,
·~umprindo a sua palavra, quero, também antecipadamente, agradecer a sua Excelência o asfaltamento que
vai fazer do trecho entre Porto Velho e Rio- Branco; bem
como ao seu dinâmico Ministro Cloraldino SeVero, que
vem demonstrando uma preocupação constante pelas
rodovias ~rasileiras, em especial, as d~ Amazônia.
Portanto, nesta oportunidade, em meu nome, em
nome do povo que aqui represento e, por que não dizer,
de toda a Amazônia, registro a nossa imensa gratidãoeu me siri to escravizado -diante desse gesto do Governo do Presidente João Figueiredo.
Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JORGE KALUME. EM SEU PRONUNCIAMEN-TO:

M.INIS·T·ERIO DO..S. T.RANS. P.OATES

DEPARTAMENTO NACIONAL
... DE ESTRADA~ _DE ~O~AGEM

AVISO
EDITAL N91S7
IConcorrilnc:ia [ntem.-.cional p;~ra execuç.io da obm ro<tovi.irias no B-rasil, refertntte a serviços da lmplantaç:ão,_
nwlhor.-.mentos: •pavimentação-da ligaçio rodoviliria PORTO VELHO- RIO BRANCO).

O DEPARTAMENTO NACIONAL 'O.E ESTRADAS Ot; RODAGEM. A!!tarquia v_irrcula_da ao Minist~rio dos
Tr;msportes do Governo Federal çla Rep(íblica Federativa do Brasil, com s~e li Avenida Presidente Vargas n.9
522, na cid01de do Rio de J;meiro, Capital do Estado do Rio~':. Jam;lro(BrasilJ! tom11 público para ~nhect·
mtnto de quantos possam se interessar, que farã realiz-ar Cono:;méne~a Tnlerna<::1onal, na forma da Lj!g!sla_çio

Bra;~~:;:::t~~;~~ ~~!'r~~~~of~~:a:, ~n~~:i':!~r~~~!~~~:::~u

Estrangeiras, sendo

no último caso

permitidas somente firmas de pa(seJ membros do 81 O.
2. Nio it:tli permitida a formação de Consórcio.

-_
-3_ O Governo Br~sileiro solicitou em_préstimo ao ~anco lnterameri~ng_fle D_esenvolv1mento {~IQl, or~ ~m_ fase
dt1 estudo, que ~ destinará ao pagamento parcial dof contratos re~ulta_otu_ da presente ll_cltação, mechant~
sollcltaçio do Governo Br~sileiro e aprov.:~ç:lio do Banco, nos termos de A=rdo de Emprésmr1o a ser firm:u;lo •.
4 A Concom!ncia- serã reali:tada em uma únlC<I etapa, devendo a entrega dos documentos corr~spondentes ser
~rificada em sessio pUblica que a comis~ ae Lícit.:~çio do DNER farã r~alizar às 9; 00 horas do dia tres .!O~),
de di!U:mbro de 1984, no auditório do ONER,l Avenida Presidente Vargas, 534 · 39andar- RiodeJanemr-'

~ Õs~~~~~os poderão obt~f- o Edit.ifê quaiSquer ç)utrâS Informações no Qeputam~~to Nacioi1al de- Estra~aS
de Rodagem - Grupo ExecotiVo d111 Coneorrt!ncias, Avenida Presidente Vargu, 534 · 49 andar - Rio de J.1ne1ro.
OBRAS OE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR·364
SUMÁRIO DOS SERVIÇOS
QUANT, DE TER·

I

~R~M~LE~N~A~GE~M~-+---,----,----,~~--~~~~·
LOTE

268.1
'268.1
268.3

UF

••

EXT. ESC.
KM CARGA

TRECHO

oMT SUB·
111
BASE

l~~~=fRT;

364/RO km 30 km 77 -47
'3'34JRO lo;m 71 lo;m\55 78

t605

364}RO km 155 km :223

1 280

-400
SOO

250

1.482

'260

-495

68

=·~ 384/AC
~:~:g km
~~ 188
9~ :km218
: ,~ ~~
90

SASE

TSO

TSS

MOM. OE
TRANSP.

10~ mJ

103 m 3

10 3 m 3

103m 3 103 ml xkm

152
227

92
152

:uo

!14
156

187

126

m ~~~

~.i~

2693

:207

i~
196

515

449

13ô

~~!
594

2 166
5402
G 3t0

~: 25825
~: ~~

Ii

OAE
mi

3

:5

180

187

Observ;çõe"
1. As Quilometragens, extensões e quantiut1vos sSo aproximados.
2. Para os lotes268..1,268.2 e 268.3okm0correspondea Porto_Velho e ol(ro 2:23ao ~10 Madeira (após Abunãl.
3. ::r~i~s~~:~~69.1, 269.2 269.3 km~ corres~_:d~ ~o Rio ~.-.deira (após Abunil! e o km27~ .11 Cl~açl~

e o

:J

1

4 A camada,de base será constituída de místura de $01os para os lotes 268.1, 266.2 e 268.3, de p.1rte com sol~
• ln natura e parte com rolo-cal para o rote 269:.1, de rolo, in natura para o lote 2G9.2 e deSolo·cal para o lote •
269.3.
-- -5. O prazo de execução, para todas as obras, é de 900 dias Clteís.
_ .
8. O Preço Global dos Serviços~ estírnado para Qda lote de cons:truçSo, consta no Quadro que u segue:

:1

I

I•. Coostruçlo

268.1

Pt~o G1C)bll1
Enimudo
Cr$ 10'

13.200

Lo
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.

I

I

268.2
26.500

1

I

268.3

1

'2119.,

23.000

-

42.100

I

1

I

269.2 ·
44.600

1

I

269.3
46.000

I

I

(Of.n071-4/SC)

Rio de Janeiro (RJ), 19de outubro de 1984.
ENG9 JOÃO CA TALDO PINTO
OIRETOR·GERAL DO ONER

em que foi sél8â0 o acordo entre a Frente Liberal e o
PMDB, foi confirmado um compromisso, e esse com·
promisso, chamado, "Compromisso com a Nação", esti·
pula dezesseis pontos que eu me abstenho de lê-los, porque são do conhecimento desta Casa.
Quais são as metas fundamentais a serem cumpridas?
Essas metas fundamentais, naturalmente, não detalhani.
o modo de as alcançar. Elas têm um papel equivalente ao
das metas quando foram enunciadas pelo antigo Presidente Juscelino Kubitschek, que depois fez o Plano de
Metas. Aqui são apenas as metas que constituem o compromisso fundamental, político, entre o PMDh e a Frente Liberal. São esses dezesseis pontos assinados por
Ulysses Guímãrães e Tãnctedo Neves de um lado, e por
Aureliano Chaves e Marco Maciel de outro lado, que
constituem o travejamento politico da n·ossa ação. Ninguém poderá afastar-se desses pontos, que são pontos
que vão desde a desconcentração do poder, a descentrali·
zação do-processo decisório e a "desburocratização, até o
apoio à tivre iniciãtiva,- O fortalecimento- das cnlpresas
nacionais~ o tratamento favorecido às pequenas e mE:di<1s
empresas, passando pela questão da Constituinte, que
deve ser convocada para a elaboração de uma nova
Constituição~- em "86.
·
Enfim, são esses pontos que são programáticos, são
antigos pontos nossos, e muito deles. até, São pontos de
alcance nacional, são aspirações de todo o País.
A partir daqui, o candidato Tancredo Neves tem feito
uma série de pronunciamentos. Tenho aqui comigo alguns desses pronunciamentos, os últimos pronunciamentos de _S. Ex•, que praticamente constituiriam a-tE: niesmo
um pequeno livro: fez um pronunciamento sobre a ques·
tão da ínfonnátíca, na ComisSão pertinente deste ·senã~
do; fez um pronunciamento a respeito da questão da
agricultura no ~io Qrande do Sul; fez um pronuncia·
mente sobre a questão do saneamento básiCo, numa reU·
nião com um auditório composto de especialistas nessa
matéria; fez um pronunciamento, ao qual assisti, verdade que este não escrito, no Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo, sobre a questão sindical; fez, mais recente-mente, um pronunciamento num chamadq, ..DiscursO
aos Empresáríris em· São Paulo," E essas metas estão
sendo concretizadas, e nos pronunciamentos do candidato existe muito mais do que simplesnlente uma definição
de objetivos, e começa a existir uma definição de politi·
ca.
O Sr. MaurO Borges - V. Ex• permite um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pois não, Senador Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando HCnrique Cardoso,
como Líder.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB - SP. Como Líder, pronuncia o seguinte dis·
curso. Sem ~SãO do oradO!-:):..:....; Sr. PrCsídCnte, Srs. Se.
nado~: Fui inCUmbido peta dirC:ÇiO dO nleU Pártido--de
trazer ao conhecimento deste Senado, e por intenni:dio
do Senado à Nação, algumas considerações a respeito da
momentosa questão relatiVa aos progralnas dos cafldida~
tos à Presidência da República, muito particulannente
no que diz respcitõ ao" pro-giruiiã do cãndiditõ do meu
partido e da Aliança Democrática, o ex-Governador
Tancredo Neves.
.
Tem havido nos últimos dias algumas. manifestações
por parte de váriOs setores da opinião, que mereCem a
nossa consideração baseados no fato de que, eventualmente, não haveria ainda um pograma de Governo por
parte do candidato Tancredo Neves. Gostaria, em pri~
meiro lugar, em nome do PMDB, de reafinnar que as
nossas teses programáticas não s6 existem como são
muito antigas, existem M. muito tempo. Nós, em mais de
uma oportunidade; nos dirigimos à Nação para fazer ver
nosso ponto de vista. Refiro·me, apenas, ao programa
do Partido, que 6 algo impresso, difll!ldido, conhecido,

mas especialmente aquilo que foi consubstanciado numa
publicação cujo título Ç, ..Esperança e Mudança", por
coincidência, título próximo do programa do candidato
do PDS, que chamou dç, "Brast1 Esperança.. ao seu -ma·
nifesto. De mOdo que a anterioridade até do título é nos~<h_pão disputo a questão de anterioridade, porque não
teria n_enhum scmt_ido_n~t~ Senado entrannos nesta discussão_. Mas naquele documento já existeril Pão apenas
teses gerais, mas até mesmo modos de como se deveria
fazer para alcançar os objetivos ali propostos. Recordo·
me que na êpoca a crítica que- nós ouvimos foi a dé que
precisamente havíamos entrado em questões de detalhes
e que poderiam criar celeuma. Por exemplo, na questão·
relativa à distribuição de renda entre os Estados, em ·que,
eventualmente, algumas pessoas, alguns líderes do meu
Estado se queixaram de_que o programa do PMDB era
- favorãvel à transferência de renda para o Nordeste. Isso
é verdadeiro. E tanto é verdadeiro que tive a honra de
ser, jã como Senador, junto com o Senador José Lins,
autor de uma proposta, de uma emenda à Constituição,
transferindo rendas para o Nordeste, porque esse é o
nosso pensamento. Alêm disso, desse programa jã con·
substanciado, ocorre que o Deputado Ulysses Guima~
rães, ano passado, fez um importante discurso chariiado,
.. Travessia", no qual começou a arrolar alguns dos obje-tivos de uma transfortriação para o Brasil. No momento

O Sr. Mauro Borge~t- Juntando a esse rol de pronun*
ciamentos e definições programáticas do nosso candida·
to Taiiciedo Neves, há um discurso da maior ímportân- cia, feiio no Riõ Giande do Sul, chamadQ ...Grito do
ÜlliJ.po", em que S.- Ex• realmente estabelece as normas,
o seu pensamento a respeito do crêdito rural..{;; uma defi~
níção completa, que não precisa maiS nada sobre esse se-tO!:. Na verdade, todos sabem que uma defiilição proga·
mãtica, nesta hora, não pode ir mais do que umas defini·
côeS de priórldadeS, de normas gerais. Não se VarqUCrer
um programa completo de governo, porque para isso ê
preciso um mecanismo de dados uma parafernália admi·
nistrativa que seria totalmente inviável. E nem têm cabi~
mento esses detalhes. O essencial é definir os--rumoS do
Governo: E isso ele estã fazendo, como diz muito benl V.

Ex•.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Existe, portantO, muito mais do que um objetivo a ser
atingído; existe um pensamento maturado a respeito de
como chegar até esses objetivos. Alêm disso, o PMDB
estará realizando sete seminários. Ainda na semana en·
trante, teremos, em São Paulo, um seminário a questão
da Previdência Social e outro sobre a questãCI sindical.
Na mesma semana, e V. Ex•. Senador Mauro Borges, es~
tará presente, haverá um seminário no Paraná, em Curi·
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tiba, a respeito do problema da agricultura. Teremos um
outro no rio GRande do Sul sobre saúde e educação; teremos um outro, ainda, no Rio de Janeiro; sobre questões de esporte e turismo. Na semana que vem, na sextafeiia, se encerra uni outro seminário Crit Belo Horizonte,
sobre a questão finãõceira e eConômica. Na Bahia have-.
rá um ~eminârio a reSpeito da& questões regionais. Por

que isso? Porque nós 'estamos reafmnando teses e ouvindo novas teses, auscultando a sociedade. Como sabem V.
Ex•s. Eu sou sociólogo sei perfeitamentCqlie o pJano técnico não se faz pura e simplesmente em semiitârios. Não
é o objetivo do seminário. O objetivo do_semimirio ~ re-_
colher a voz da sociedade, ver se estamos afinados com
aquelas aspirações nacionais. A partir daf, vamo~ COJ'PO':_
rificar essa-Série de propostas através, ai sim, de planos.
ExiSte unia secietària técnica- do candidato aqui em
Brasília que rCcOlhe as infonnaç&s. As informãções,
para se transformarem em planos de Governo e depois
em projeto, rCc:iuerem-Inuito mãio~ conhecim~ento de da·
dos oficiais. ~ uma Ctapa posterior e nós de_.rienhiuna
maneira queremos apresentar à Nação um documento
apenas tccnoburocrátiCo. NãO ê isso qU:C a NáÇãõ espera
de nós. A Nação espera um documento que tenha a
força, a seiva, a vida, da sociedade um documento politico e essas teses políticas existem. Não há neiiiíiun ânimo,
portanto~ nesse meu pronunciamento no sentido de dizer
que dispomos hoje de um programa de Governo a_cabado porque não seria cOrreto dispor d_istc? _n~ta altura dos
acontecimentos. Mas aispomos, sim, de um quadro de
referência.
O Sr. Jorge Kalume- Pennite-me V. Ex• um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARÍ>OSO :.,_
Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr. Jorge Kalume- ~com muita alegria que estou
aparteando o ilustre e eminente Senador de São· Paulo e
faço vo~os qtre o esclarecimento que V. Ex• estã nos fazendo venha satisfazer S. Ex•, Sr. Vice-Presidente daRep6blica, hoje um dos líderes da Fren~ Libe~. porque
leio, aqui, no Correio. Brazilknse dC hojC se V. Ex• permitir, uni pequeno texto ...

O Sr. Fernando Henrique Card090 -::......-Com o maior
prazer.

O SR. JORGE KALUME
Vice causa constrangimento
As declarações do Vice--Presidente Aureliano
Chaves, publicadas ontem, cobrando o programa
do candidato Tancredo Neves, foram recebidas pela
Frente Liberal com visível constrangimento. Somente o Senador José Sarney falou, minimizando o
seu teor, mas solidarizando-se com as pal~vras do
Vice-Pres.idente e defel)d.endo também o debate em
torno do programa~. ueomo a campanha já está g~
nha, ~ natural que se inicie os debates em torno do
programa".
O SCnador Jorge Bornhanusen (SC) recusou-se a
1
fazer qualquer comentário sobre o assuntQ.: .. ~'Não
me pergunte nada sobre isso". Também o Deputado
Saulo Queiroz evitou o tema, dizendo não ter lido
os jornais. O Deputado Jayme Santana, a!nda que
de forma discreta, ponderol:J.;, "Não estou cntenden·
don. O Senador Guilherme Palmeira, demonstrando surpresa, limitou-se a sorrir, ao ser indagado
sobre as declarações do Vice-Presidpnte.
E assim por diante. Então, espero que diante dessas
declarações de V. Ex• -o candidato Tancredo Neves apresente um programa à Nação, como jâ fez o eminente,
também, brasileiro Paulo Maluf.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -V.
Ex• fez comentáriOs a partir de uma declaração na imprensa que eu, naturalmente, li e que vem do Vice-
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Presidente Aureliano Chaves, que atê hoje pertence ao
partido de V. Ex• e não ao meu, embora ...

O Sr. Joqe Kalume- S. Ex• pertence à Frente LiberaL ~ um híbrido, não pertence nem ao PDS, nem ao
PMDB.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
•••seja membro da Frente Liberal, acredito que se o VicePresidente tomar conhecimento do que estou dizendo
aqui, entenderá que existe um progra~Jta, existem metas
definidas, existem declarações definidas e, mais ainda,
que esse programa não é improvisado, i: fruto de uma
luta de muito tempo, i: fruto de uma ela~oração da sociedade. V. Ex's me conhecem, não tenho esprrito da polé-mica menor, mas diria que não hã diferença quanto ao
nível de generalidade _entre a proposta apresentada pelo
candidato do PDS e o nível de generalida(le das nossas
propostas. Diria- qu-e estamos Cami~&ando até ---com
maior nível de concreçã'o, Tive· naturalmente o cuidado
de ler a propos.ta apresentada à Nação pelo Deputado
Paulo Maluf. Tenho até partes aqui e, se não fosse aborrecer o Senado, poderia ler amplos trechos onde, de fato,
não há mais nada mais do ·que uma aspiração. Por
exemplo, na questão relativa à greve. S. Ex• diz que a
greve é um direito dos trabalhadores. Perdõe-mc o francesismo hêlas. Então, não se vai alêm disser. As frases são
do seiuinte teor:
.. . •'Com espírito cieriUfico e humanfsticõ as Cm presas aferirão as mudanças tecnológicas a adotar em
haimonia com. as necessidades reais do País em desenvolvimento que ainda somos...
De novq: quem eStaria em desacordo com isto~ E, a
-partír dai, o que se deduz? Nada. S uma intenção.
Não critico e tenho aqui vários trCchos e vários documentos. São todos desse nível de generalidade. Não critico, apenas digo que é assim mesmo, que no momento da
cm que "estamos seria pr~atU.ro tennos um real
prOgrama de governo, um real plano de governo _e muito
mais ainda ter pfojetos efetivos. Aquí hã intenções.
Pois beml Intenções nós as temos e estamos mais do
_que com _as iiitenções,_esta_mÇ)S reaiJZ3.:l'ldoo n9sso pensain.entÕ para o futuro governo na bas~ -~a s_o~edade; não
aS-=- apresentamos COm nenhuma arrogância, nem em
nome do futuro Presidente, que acredito venha a ser
Tancredo Neves, mas em nome de uma aspiração nacional. ~ com este propósito, portanto, que pedi a palavra
como Uder para manifestar ao Seriado-e, pOr sCu intermédio, à Nação a nossa convicção de que estamos cumprindo absolutamente de forma coerente e escrupulosa
com a nossa responsabilidade. Estamos trabalhando du~
ramente na elaboração, não só de idéias, mas de modo
de atender essas idéias e tenho certeza de que não será.
por falta de competência técnica, que:, aliás, hoje em dia
por sorte o Brasil dispõe abundantemente e, também,
não ousaria pretender um D).onopólio para o nosso lado,
desta competência técnica, mas não será por aí que adis..
cussão poderá ser travada no sentido de emperrada. Já
existe uma questão fundamental e importante que é a definição de uma vontade politica e esta existe-. Há, sim, di·
ferenças, apenar do grau de generalidade da proposta do
Dr. Paulo Maluf, há, na verdade, diferenças essenciais.
Há várias diferenças de visão. Se não houvessem essas
diferenças estaríamos todos no mesmo Partido e o grau
de generalidade existente não dificulta a visualização
dessas diferenças. Há diferenças, apesar da superficialidade com que foi aprc:seDtado o programa do candidato
Maluf, em que reâlmente não há nenhuma quantificação, a mais mínima". ~corria se fosse o mundo das maraVilhas em que todas as modificações pudessem ser feitas sem nenhum constrangimento da base de recursos
materiais. E vejo, atê com certa surpresa, que aquilo que
foi Objeto de uma campanha imp~rtante _que tra~~mos
em São Paulo - eu tive a satisfação de ser o coordenaw
dor da campanha do então candidato e hoje Governador
Franco Montoro - vejo com satisfação que _o que pre-

rase
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gãvamos na campanha contra Maluf hoje ê proposta de
Maluf para o Brasil, no sentido de que a descentralizaçãO administrativa e a desburocratização ,;,. a transfe-r~~ia de poderes da União para: os Esta~os, dos Estados
-para-os Municlpios- estão aqui propostas e estas foram
a espinha dorsal da nossa luta em São Paulo. Luta vitoriÇ>Sa, c-omo todos sabem, e que trabalho enorme nos
cUsta hoje dar passoS nessa dirc:ção, porque na administraçã-o Maluf o que houve foi o opostO do que aqui está
propOsto.·

O Sr. Maroondes Gade.llla -

Permite-me V.

Ex• um

aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ouço V. Ex• com prazer.

O Sr. Mareoades Gadelba - Senador FerDando Henrique- Cardoso, para azar meu atrasci~me um
pouco. Outras atividades me prenderam no caminho de
modo que não tive a felicidade de alcançar o início do
seu pronunciamento. Entretanto, gostaria de: saber - c
nesta pregunta não vai nenhum parti prls, nenhum juízo
de valor, eu me posiciono, apenas, numa atitude de expectativa e de curiosidade e, naturalmente, de esperança,
também, que é de toda a população brasileira, eu gostaIia de saber se V. Fx• tem uma idêia precisa de: quando
s_e_rá apresentado. o projeto de governo do _candidato
Tancredo Neves .

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Porque não estava V. Ex• presente, e em homenagem que
tributo à sua ação e à sua figura neste Senado, vou repetir-o que já dis~e.
Na verdade, partimos de uma base bastante sólida de
embasamento programático, desde o PMDB, e existe o
compromisso firmado com a Frente Liberal, que é uma
espécie de programa de metas a serem atingidas. Já está
publicado esse trabalho. São dezesseis pontos bastante
claros e consensuais entre a Frente Liberal e o PMDB. ~
a basC do acordo da Aliança Democrática. Além disso, o .
nosso candidato tem feito pronunciamentos - tenho
aqui alguns deles- sérios, sobre vários temas, muito es-pecific~. como saneamento, como a questão agrária,
como a 'questão do que fazer com a indústria, e que tem
sido sucessivamente apresentados â. Nação. Além disso,
estamo~ fazendo uma série de seminários, já em marcha,
em que esses tópicos são reavaliados, reanalisados. O
que não temos, porque não achamos oportuno, e, aliás,
ninguém tem, é o que eu acabava de dizer, é um programa de governo, nem projetas, porque isso só se pode ter
no momento em que se tenha a informação que flui da
burocracia. Li. aqui. alguns trechos, para dizer que o que
é apresentado como programa do candidato Paulo Maluf difere do que apresentamos, nos pontos essenciais,~
pelo grau de generalidade com que tudo é apresentado,
sem nenhuma, sequer de leve, referência ao custo, à possibilidade de ser realizado e a compatibilização entre as
várias metas.
O Sr. Joio Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pois não

O Sr. Joio Lobo - Acompanhei o fmal da exposição
de V. Ex•, mas parece que essa carta-compromisso a que
se refere o ex-Governador Tancredo Neves, ila imprensa,
como sendp o embasamento do seu programa de Governo, parece que não satisfaz muito a Frente Liberal. Porque o próprio Vice-Presidente Aureliano Chaves é o primeiro a cobrar-lhe esse programa de Governo, e a Frente
Liberal se mostra tambêm insatisfeita apenas com as generalidades expostas, ou o embasamento, ou a estruturas
do programa de Governo exposta na carta-compromisso
da Frente Democrática.
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
esclareci aqui que não se trata apenas da cartacompromisso,porque isso é- apenas um quadro de_ referência quanto a metas, mas que existem pronunciamen-

tos efetivos do -candidifo sobre vários temas que se i!StãO- processando de acordo com a nossa estratégia de
apresentação desses ternas. E eu, naturalmente, antes de
expor a esse Senado esses argumentos, tive o cuidado de
conversar com o Líder da Frente Liberal, conversei on-

tem com o Senador José Sarney e com o Senador Marco
Maciel, disse--lhes o que diria aqui e estavam perfeitamente de acordo com o meu ponto de vista.

O Sr. Marcondes Gadelha -Senador Fernando Henrique Cardoso, fiz aquela pergunta pÕrque o Governador Tancrcdo neves fez referência ·a um ponto que reputo
da maior importância e do-maiOr iOlCressC e que, no entanto, não fOTsuficientêriteiite discutido. Pa-ssou, de cCrta
forma, despercebido, como se fosse um aspecto menor
da sua proposta, e tenho a impressão que esse é o aspecto
mais abrangente, que seria a proposta de um novo pacto
social para o Brasil, não apenas social mas, sobretudo,
polític-o, em face dõ-Probfem.a.-aa transkão deinocfáiica,
semelhante em tudo ao Pacto de Moncloa. V. EX• tein
uma idêia- Sobre o cronograma desse pacto? Haveria,
i~plicito nesse pacto, o sénddo de que" as propostas seriam moO.tadas ao longo dessa -discussão? E- isso então
dificultaria a apresentação de um programa mais concreto em termos adminisirativos?
- --

0--SR._FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-

Não. Veja, v. Ex~ diz que-o -pacto sefia semeUlãnte em
tudo ao de Moncloa. Não pode ser. Nós não vivemos na
Espanha, não temos--O seu grau de organização sindical,
não temos o rei, o rei faz uma falta enorme ...
O Sr. MarCondes Gadelha- Não, eu usei a Cxpressão
do Governador...

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - ""
eu sei, mas eu estou corrigiildo ... o rei faz uma falta enorme no país, desse tipo. Quer dizer, um Governo faz f~lta.
De modo que não existem condições semelhantes, e ...
O Sr. Marcondes Gadelha- Qual a idéia que V. Ex•
tem desse pacto para o Brasil?

O -SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu
vou abordar esse tema, mas falo em meu nome, não mais
em nome da Liderança, nem do candidato.
Acredito- e o cahdidato tem repetido isso constantC..:mente e estã dito no pronunciamento feito aos empresários - que nós Sãbemos perfeitamente que n-a conjuntura em que vivemos a inflação é um problema da maio i'_
impoftância. E não nos aproximamos de uma situação
de Governo com a irresponsabilidade de quem pensa que
é possível acelerar o desenvolvimento, redistribuir a renda, fazer novos investiinentos; pagar a dívida, e não cuidar da innação. A inflação é uma preocupação. central,
ao lado das preocupações a que· jã me referi, da dívida
externa, da divida interna, da reativação da economia e
da possibilidade da expansão do emprego e da luta contra a miséria neste País.
Ora, que eu saiba, as tentativas de controle da inflação
têm sido feitas persistentemente no atual Governo: Nós
acabamos de rever a legislação salarial, uma parte dela
ainda está por ser revista por este Senado. Depois, vimos
declarações reiteradas até o próprio Mlnistro do Planejamento, no sentido de que o processo inflacionário atual
não está ligado à pressão salariaÇe nós tiveinos Que engolir gUela abaixo um decreto-lei o ano pas_sado que fazia crer que· sim, que o modO fundamental para controlar
a inflação seria um drástico corte nos salários. POis bem,
nós estamos percebendo que hoje vê--se que n'ão é, que tal
afirmação não é verdadeira, não é consistente. Mã.S n6s
sabemos perfeitamente, vimos a tentativa. de controlar a
inflação_ e temos visto o seu fracasso. A inflação coniin-Uã.
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assolando duramente este País, 10, ll% ao mêS, icurnulado, isso vai 240% ao ano. E nós sabemos perfeitamente
que quando a inflaçã~ atinge esse nível,-para explodir e
chegar a I .000% é uma questão de um erro ou dois erros.
Nós estaffios atentos a esse problema. E estamos convencidos, e chequei isso esta manhã com o Seriador Roberto
Campos, com quem tive um debate que será publicado
no jornal O Globo, e não é a primeira VeZ que debato
com o Senador, ãinda outro dia debatemos na televisão
-sobre o mesmo ponto, estamos convencidos, e ~hequei
coni"-o Seriã.dor, de que as medidas adotadas contra a inflação não são ·medidas eficazes, e ninguém diSpõe da
fórmula mágica de contê-la. Espremendo um pouco oraciocíniO dos Váiios lados, resta como- fator não controlado para eXp-licar essa inflação a especulação financeira, e
sabem~se as causas, e a falta de credibilidade, a imagem
que se crióü de que os preços vão subir".

O Sr. João Lobo- -Senador Fernando Henrique Cardoso, agrada~me muito __escutar V, Ex• pela compostura
parlamentar c_om que disc-orre sobre este assunto, pela
cuJtura que V. Ex' demonstrª sempre possuir, quando
expõe os seus pontos de vista. Mas, parece-me, Senador
Fernand_o Henrique Cardoso, que há um entendimento
diferente em relação a esse problema específico de inflação. Várias economias mundiais, por exemplo, a economia americana mostrou que apesar dos déficits inter.:.
no e externo monstru_osos é possível se baixar a inflação
naquele País. Já ecortomias corno a de Israel mostram
que_mesrno sem esse déficit interno e externo da sua sociedade, a inflação fica incontrolável. Então, o que resulta disso_ tudo é que parece haver um dado subjetivo e V.
EX" pode ter razão, seria LJ.rn dado de confiança, de coofiabilidade, etc. Mas eu perguntaria a V. Ex•: não seria
por que as armas usadas para o combate da inflação já
estão obsoletas, já não servem mais para a atual estrutura_ econôm.ica da sociedade? Essa inflação resiste a todos
esses remédios, a t_odas as explicações não será por causa
desses dogmas que continuam usando na economia e que
já es-tão ultrapassados? A nossa sociedade não é mais ã
sociedade industrial, não é mais a sociedade de massa.
Nós já passamos para uma outra fase da civilização. Será
que não está aí a causa da persistência da infl.ação em
n_ossa sociedade?

Ora, a melhor maneira de controlar essa inflação, a
melhor maneira de poder chegar a um plano que permita
um crescimento do setor produtivo - _e nós acham9s
que o se to r empresarial já sofreU rudemente o~ golpe~_ da
recessão e que, legitimamente, é credor de uma chance de
retomada- para que isso seja feito, sem que disso derive uma explosão inflacionária, parece-nos fundamental
que exista uma clara negociação entre as-partes envolvidasA Nós achamos que_ essa negociação ê di.ficil, nós sabemos que ela é dificil. Nós não estamos dispostos a fazer
uma negociação_ que _diga aos trabalbadores, mais uma
VeZ, ''a-pertem o cillto-", mesmo pOrque eles os tiveram
apertados até agora. Temos que ter COndições de dizer à
Nação, e com o fespaldo dela, de que tanto o set~r público, no que couber - porque também J!ãO acredit_amos
qUe seja por a(_qUe se possa conter a espiral innãCi~nãria
e que sejã sim.plesffiente equiiibrando ôiÇameÕtos, ademai_s em geral já equilibrados, no que diz respeito diretameÕte a() orçamento fisca! - achamos queª- possibilidade, a chafice qUe este Pafs t~ de uma retomada ~e crescimeinto, -sem os riscos de uma- explos~9 inflaCionária,
depende de um Clima político de cOnfiaD.ça. Esse" clima
político cie confiança p-assa pOr u-iri-apeio aOs- Vários par~
ticipantés dO bolo, ParticiPantes todoS- eles em posição
desigUal, e tomando em conta essa desigualdade, e tendo
medidas claras que mostre que não é paia Penalizar apenas
setc:ir;--o que jamais" Sotre,~e. Portanto', esSenCial
Que haja: tima condição política que permita isSo~

um-

f: nesse contexto que nós estanios falando de trégua, ê
·nesse contexto que estamos falando na possibilidade de
u.m.·p~~to; Sabendo, entretanto, que pacto entre desiguais
TUm a árdua tarefa, e, que para não seruma mistificação,
ela implica em que se tenha Umf:l ética de convicção, em
que se diga claranlente o que se vai fazer, cm que se submeta ao debate _os objetivos de um programa, que se
'ffióstie' qUais são os carrlinhos a serem percorridos, que
tudo seja transparente e não que nós estejamos pura e
Simplesmente levando-os ao engodo através de meras
manobras teCilocráticas.
Portanto, é neste contexto que vejo a necessidade de
uma trêgua_:e acredito que o esforço imenso que nós fazemos, e aqtii foi referido pelo Senador Jorge Kã.Ium-e
como se fosse um J?alaio, na, verdac{e, não ê um bala_io, é
um tremendo esforço. histórico, a despeito das diferenças, dada a gravidade da situação- eu conclamaria a
todo o Senado se entender, se juntar nesse esforço- a
despeito das diferenças que existem entre ~Dós, eritre os
membros da Aliança Demo_crática_e aqueles que não fãzem parte dela, mas que estão com Tancredo NeYes, e os
muitos que ainda _espero venham a estar, que entendamos que essas diferenças têm que ser hoje postas um
pouco à nrargem para mudar em beneficio de um Brasil
melhor.

_~- o

Sr. João Lobo -

Permite

v.

Ex' um apai-te?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Com o maior prazer, Sf:n"adoi.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
não saberia responder a V. Ex~. porque: se trata de uma
especulação complexa em saber se já ultrapassamos a
fase da sociedade industrial e: de massa, e os dados sensíveis não mostram isso. Mas eu concordaria com V. Ex•,
e foi o ·que disse aqu-i, que há inequivocadamente-- um
dado de confiabilidade. Ê por isso que estamos flizendo
tQdo eS.$C. esforço para mostrar que é necessária uma
política diferente, -uma polítíca:- aberta de diálogo direto
com a sociedade.
V~ Ex.• tanibém tem razão quanto ao fato de que nos
Estados Unidos, a despeito do enorme dêficit, foi possível conter a inflação. Mas os Estados Unidos dispõem o
que nós não dispOffios: da capacidade de, via poHtica
monetária, transferir os cUstos, os ónus dos seus problemai- iilternos púa nós, no exterioi-~ o que nOs obriga a
pagar taxas de juros elevadas e, com isso, financiam a
possibilidade de um outro tipo" de política dentro dos Es~
tados Unidos. Os Estados Unidos têm uma posição de
um pafs que controla a economia mundial. Recebi ontem, por gentileza do Senador Carlos Lyra, um interesSantíssimo do_cumento apresentado por Kissinger, nos
Estados Unidos, no dia 24 de setembro liltimo, onde esse
problema é posto com certa clareza.
Ouvirei o nobre Senador Carlos Lyra, a ~peito.
O Sr. Carlos Lyra - Apenas para dizer a V. Ex~.
nobre Senador Fernando_ Henrique Cardoso, que, exatamente s_obre esse problema da inflação americana, o que
achei interessante, da última vez que lá estive, como observador do senado, na reunião do Fundo Monetário
Internacional, foi exatamente a luta filosófica por que os
Estados Unidos, hoje, têm uma inflação de4%, com uma
economia em ótimo estadO e, que de um. lado, os monetariStas dizem que foi pelo aperto monetário e, por outro
lado, os Keynesianos dizem que foi pelo dêficit que os
Estados Unidos têm? Está nestas condições, é uma grande indagação. Era este o aparte que desejava dar a V. Ex~

O_ SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO_SO Agradeço o aparte de V. Ex• De fato, só que quem
cobrem os déficits somos nós.
O Sr. Virgílio Távora -

Perrn i te V.

Ex~

um aparte?

O Sr.-Carlos Lyra- Agora, por que isso? GOstaéia dé:
fazer mais uma observação, eminente Senador! O que
.acontece- e nessa parte_concordo com o oobreSenador
Fernando Henrique Cardoso- é que existe a credibili·
dade que o mundo tem junto aos Estados Unidos. Acre-
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dito que, com esSa credibllidadc, o capital do mundo vai

para os Estados_ Unidos, e eles se financiam. Então, nes-sa equação é que acredito na realidtidc. Com a moedaveículo, nós não podemos nunca comparar a equação
americana com a equaçãO brasíleira.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO outra situação de- dominação diferente.

~

O Sr. CarJos Lyra- São variáveis comj>Ietamcnte distintas. Apesar disso, nós podemos conhecer, filosoficamente, uma coisa que eles mesmos estão em suspense
porque há uma parte keynesiana que diz que com o déficit você tem inflação e ela diminui os emprC:gOs e a Inflação diminuiu; e, por otiirõ ladO, o aperto finariCeiro
porque os juros estão um absurdo!

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO aqui o efeito foi o o-posto.

E

O Sr. CarloS -Lyr&- BxatãmentC. Aqui o Cfeito fOi o-oposto.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - O
que mostra que a aplicação da fórmula do Fundo Mone·
tãrio aqui, automaticamente, é um equívoco.
O Sr. Carlos Lyra -:- Porque não trabalha ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CÁRDOSÕ - 1:
um equívoc_o, porque não trabalha nas variáveis estnitu·
rais e que nós não devemos aceitar o ponto de vista do
Fundo Monetário, porque ele não nos inteCCssa, não
existe em Ciência Econômica um saber universal, não ~
como a Física. O que vai para os Estadós Unidos não Vai
para o Brasil.

O Sr. Carlos Lyra -Não tem um3. estrutura mecanicista o universo.
cista.

da restauração, ao ver de V. Ex•, da credibilidac;ie, será
básiCO -p~r~ -_a_ ~lução de tÕda_ ~ qUestão iriOacíonária.
OXiilii V. EX/ tlveS~ razão, exilá iodOs nós não tivéssemos credibilidade, justamente se por um azar da sorte...

O SR,' FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - A
ilação é .de V. Ex•, não é minha.
O Sr. Virgflio Távora - N6s, oxalá que V. Ex•s,
cheios de credibilidade, assumissem e resolvessem o
problema. Mas V. Ex• iem o exemplo de uma nação bem
perto da nossa, em que- vamos repetir- o governante
assumiu com apoio de todos, isto é - e pede-me aqui o
Senador João Lobo que decline a nação, é a Argentina
- como o apoio de seus próprios adversários, foi contado em prosa e verso atê um pacto feito com a líder maior
do partido oposicionista, pacto nacional, vindo ela da
Espanha, recebendo praticamente honras de Chefe de
Estado; e o que vemos~ que a inflação surd~jus!amente
esses desejos do Governante e a esta boa-vontade da
Nação, cresceu, sim, deSmesuradamente. Óbvio! Estou
de ªçordo_ com V. ~x• de que a recçíta puramente monetarista nãq resolve este problema, Estã claro, contra fatos não hã argumentos. O controle da base lll_.onetária
apenas hoje não pode solUcionar tal quesião, mas não
vamos também simplificar desta maneira o probleÓta,
eminente Senador. óbvio que alguêm tem que pagar pela
queda dessa inflação.

a

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Foi
pena que V. Ex' não tivesse assistido ao que eu disse,
porque V. Ex• está me jiif8:andõ ma-Is inga"iiuo do que

sou.
O Sr. Virgílio Távora- Não. V. Ex• se fosse ingênuo
não seria Senador e logo por São Paulo.

E: muitO mais quârifica do que mec_ani-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Exatamente.
O Sr. Carlos Lyra -Agora acredito que o artigo_ çlo
Kissinger, que V. Ex• deVe ter lido ontem à noite- aliás,
recebi aqui, eu não trouxe de lá, foi um amigo que me
mandou, porque como V. Ex' viu é um artigo que ainda
não está publicado. h uma das coisas mais interessantes.

O SR. FERNANDO~ HENRIQUE CARDOSO Muito interessante.
Senador Virgílio Távora, me sentirei honradq em
ouvi-lo.
O St. Virgílio Távora- Meu caro Senador Henrique,
lamentavelmente, estou chegando atrasado da sua terra,
de São Paulo, aonde fui tom~r part~ _em um seminário.
Não ouvi o início da sua oraçãÕ. Mãs, dá-me a_ impressão, diríamos, que essa inflação psicolÓgica ã qUe V._Ex'
se refere, não citou o nome, masjustamentC: disse da credibilidade.•. Suma, inflação psicológica, e tanto faz, porque o adquirente de hoje pensa imediatamente no dia de
amanhã, o preço será bem maior e se adianta no adquirir
tal mercadoria. Deve ser tomado, tãmbém, êom um certo cuidado quando se fala que será resolvida ou, como
diz V. ·Ex•, por Um pacf(f em que -a Cf.edibilidade aí seja
básica. Não vamos entrar na parte política, vamos-apenas na parte especulativa, pois_ temos opiniões políticas
diferentes. Eu tenho um exemplo de um pafs vizinho, em
que um governante, escolhido pela inequívoca vontade
popular, enfrentou com muita coragem o problema_ inflacionário. A luta contra esse câncer que ~he cprroi_a_a.
economia pátria. E o que n6s vimos depois, já de mais de
ano e meio de governo, é que justamente a inflação_ lá
atingiu píncaros que só nO ano ~e f976~ tirlh-â _p.OOcl:lra~o
beirar, isto ê, a mais de 600%:-De manCira qUe J,Cdilnos
um pouco de precaução nessa euforia que V. Ex• apresenta, quando deposita tanta confiança, que o problema

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO bondade do povo paulista é incomensurável.

A

O Sr. Virgílio Távora - :E: porque V. Ex• deposita tan~
ta confiança na restauração da_ CredibiJidãde como _;UavánCa Para reSolver o problema da inflação;~ que justamente ponderamos-lhe, respeitosamente. apresentamoslhe_ um exemplo bem real, bem atual e bem próximo.
Desculpe pelo alongado do aparte.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Foi
um prazer ouvi-lo. Realmente, lamento que V. Ex• não
tenha estado desde o início aqui, porqUe veria que jamais
teria dito que a inflação se resolve por uma questão de
confiança apenas. Não foi o que eu disse.
O Sr. Vfrgflio TliVO_ra- Não~_Eu não estou afi~ando
qu_~ dêve te_r dito_ issp, mas a Confiança que V. Ex• está
depositando nesta restauração da _credibilidade.
O~ SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
disse outra coísa. Dísse que estaríamos atentos à inflação, que essa inflação não deriva da pressão da demanda sal~rial, _q_ue o orçamento fiscal está equilibrado,
que~ portanto, seria íngênuo acreditar que deriva daí.
Entretanto, existe uma pressão fiRanceira muito forte
que está ligada a causas externas e internas, a taxas de juros externas e internas e à especulação e que parte relativa à especulação é que pode ser mais drasticamente combatida, se tivermos uma base política, que permita
combatê·la. E essa base politica se faz atravês de um am·
plo entendimento.
Foi, portanto, um racioc1nio - perdoe·me a pretensão - um pouquinho mais complexo do que a crítica
que V. Ex~ fez a ele.

O.Sr. Virgílio Távora -"Talvez a crítica não tivesse a
altura do raciocínio, mas ela foi - periníta-me dizer absolutamente pertinente.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) .,-Nobre Sena·
dof Fernando Henrique Cardoso, o tempo de V. Ex• está
esgotado.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Jls..
tou terminando, Sr. Presidente.

Com relação à Argenifna não há dó. vida nenhuma de
que o processo inflacionário não foi controlado. Mas
não creio que o Brasil tenha uma situação equivalente a
da Argentina.- A desordem administrativa no Brasil- e
veja como a Argentina estava mal- não ~equivalente e
tampouco a falta de possibilidade de ascender ...

O Sr. Vlrgilio Távora- Muito bem! V. Ex• acha que
lá estava pior?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Acredito· que sim.

O Sr. VirgOio Távora- Até que afinal faz-se uma jus·
tiça.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Perdão .. Costumo fazer a nós próprios. Por outro lado,
-actedifo que a re3.ção da economia brasileira é muito
mais_ rápida do que a da economia ~rgentina, o desman_telarnento do parque índustrial foi inuito poderoso. No
Brasil, apesar dos golpes que têm sido dados, o parque~
suficientemente rígido para agUentar-se e tem capacida~
de de recuperação. Portanto, não tenho pessimismo telúrico com relação ao que vem pela frente.
Desculpo-me perante o Sr. Presidente por ter falado
-deffiisiado e o Senado. Meu objetivo aqui era muito
mais mOdesto. Era simplesmente de dizer que dispomos
de um programa, de que dispomos de metas de prosra.·
ma e de que francamente lendo a proposta Maluf me
choc-ou pela falta de objetividade dela e por reduzir·sc a
mera declaração de intenções, sem nenhum momento
tentar compatibilizar essas intenções com a base de recursos da nossa sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem'
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Cencedo a
palavra ao eminente Senador Lenoir Vargas, para uma
breve comunicação.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS.- SC. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sr:. Presiçlent~~ eu vidha incluindo nos Anais do Sena~
do-Federal algumas notas e manifestações dos ilustres representantes das Forças Armadas brasileiras, Para- que
estes elementos ficassem nos nossos Anais para a posterioridade, a fim de que aqueles que venham a estudar
esse período da nossa história tenham elementos capazes
de influir a formação de sua opinião sobre esta fase da
vida política brasileira.
Entretanto, Sr, Presidente, em virtude de eu ter viaja·
do a Santa Catarina, para recepcionar o nosso candidato
à Presidência da República, Deputado Paulo Maluf, tive
que Cªfer uma interrupção nas minhas estadas na Casa,
mas não desejava fazer uma interf1:1pção nesses registras,
a fim de que ficassem constando nos Ana,is do Senado.
De modo-que, Sr. PfCsidente, ~o que desejo fazer neste
momento, transcrevendo as notas da Marinha, do Exér~
cito e-âa Aeronáutica, já conhecidas de todos e editadas
no .dia- 21 de setembro de 1984.

, "O Almirantado se reuniu hoje(ontem), "pela manhã, sob a Presidência do Ministro da M:irinha, ten~
do efetuado uma apreciação do quadro politico nacional do momento, um dos itens previamente in·
cluídos na agenda.
,,"Em decorrência das possíveis repercussões dessa apre'Ciaçào, a Marinha se sente no dever de reafirmar junto à opiniãO pó.blica sua posfção de fiel cumprimento das atribuições constitucionais que lhe
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competem e de estrita observância da orientação do
Excelentíssimo Senhor _Pre~dente da_ República,

DIÁRIO DO CONGRESSO NA_CIONAL (Seção II)

como sempre, afastada das atividades politicaM
partidárias, em consonância com as demais Forças ·

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAJ)ORES:
Gaivão Modesto - Odacii Soares- HelvídiO Nunes
- Moacyr Duarte- .Alb~no -p~~nco __: Morvan A~ya~
bã·- Ámaral-Fllrlari -SeverO' Gomes - Catlos Ciiiã-

Armadas.~·--

relli.

Exército

••o Alto Comando do Exército esteve reunido na
manhã de hoje (ontem) sob a_Presi4ênci,a. dQ Mi~is
tro Walter Pires de CarValho e Albuquerque p!)ia
realizar uma avaliação da atual conjuntura pol!tica
nacionaL
"Foram analisados os seguintes aspectos:
u_ A

crescente e preocupante radicalização polí-

ttca, com o apoio ostenSivo das organizações clandestinas de esquerda; - A utilização, na campanha
presidencial, de calúnias, difamações e ofensas pes-

soais de toda natureza, numa escalada de âmbito
nacional; - A campanha de descrédito contra as
autoridades civ_is_e ini1itares, cçncJ.uzida com o objetivo de desacreditá-las perante a sociedade e divi.dJ- __
las; - A evidência dos risCos que a ·radicã.lização
pode representar para a estabilidade do processo sucessório e par~fO própiio êxito dó prójeto de ab_ertura política do_ Governo.'' __
A nota da Aeronáutica ê a seguint~:
Aeronáutica

"0 Ministro- da Aeronáutiça, TenenteBrigadeiro-do-Ar, Délio Jardim de Mattos, Presidiu, na manhã de hoje (ontem) reunião do A_ltQ Ço_mando da Aeronáutica 4urante ~ qual fqram tr~ta
dos assuntos relatíyos _à presente conjuntura política
do País.
"Constaram da agenda, entr~ outr~s .. ~s seguin:
tes tópicos:
"-=A crescente e preocupante radicalização politica, com o apoio ostensivo das organizações clandestinas de esquerda; - a utilização_, na campanha
presidencial, de cah:ínias, difamaÇões -e ·a-rensaS peSsoais de toda natureza, numa escalada de âmbito
nacional;- a campanha de descrédito co~tr'a as autoridades civis e niilitares, c(mduzida com (_) objetivo
de desacreditá-tas perante a sociedade e dividi-_I~s;
- a evidência dos riscOs que a radicalização pode
representar para a estabilidad~ do processo sucessório e ·pata o próprio êxito do projeto de abertura
polítíca do GOverno.
.. "Ao concluir os trabalhos da reunião, o Ministro
expressou os pontos de_ vista da Aeronáutica, _entr~
os quais o entendimento de que há um empenho na-cional de ver que os princípl~s e fundamentos da
vida cristã e verdadeiramente democrática não sejam deq.1rpados em proveito de atitudes e posições
episódicas e transitórias que possam ser moVidas
por interesses estranhos às nossas aspirações nacionais.
.,:Alin..i];ada com as diretrizes do Exmo. Sr. P~esi
·âénte da República e c.om os elevados ditames da
CQristituição, ~ Aeronáutica reiteia seu iná.rredãvel
propósito de Pe;rmanecer no desempenho de suas
atribuiÇões maiár,es e, juntO com as demais Forças,
manter-se atenta·~·- defesa da 9rdem __e da lei,
eximindo-se de env~imentos político-partidãdoS."
Sr. Presidente, essas notas já foram editad.as,_ como
disse, hã algum tempo, mas não tive opo-rtunidã.de de.
inseri-las nos Anais do Senado_. Faço a a leitura para evitar o processo não-económico de pedir a transcrição nos
Anais. Isso representa a feitura de um processamento e
pareceres etc até que o Plenãrio .aprove~ De modo que
com a leitura fiCa feito o registro e a transcrição que era
o meu propósito. (Muito bem!)

O SR..PRESIDENTE (Moacyr Da lia)_-_ Está finda a
Hora do Expediente.
--Passa-se à

ORDEM DO DIA _
Não hã quorum, em plenário, para deliberação.

Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituídas do ProjetO de Lei do Se-nado n9 139/84, Projetas de Lei da Cãffiara n"'s. -10/81,

44/81, 53/77, 65/79 e 14/84; Requerimento n• 242/84;
Projeto de Lei da Câmara n9 79 f19; e Projetas de- Lei do
Senado n%. 13/80 e 41/82, ficam coni a sua apreciação
adiada para a próxima sessão ordinária.

O SR:PiÚ!.SlDENTE (Moacyr Dalla)- Hã oradorés
inSCritos._

--_Ço~~_9 ~-.E.<l:1avr?-- ~~.~~br~ Se~ado! ~aura :Borges.
O SR. MAURO BORGES (PMDB -GO. Pronuncia
o seguinte disCurso. Seni revisão do orador.) -:sr. Presi:.;dente, Srs. Senadores:
·Desde há muito venh9 tratando de assunto ligado à
agricultura brasileira. HOje, mais Umã vei, voltó a aõordar esse palpitante tema da vida nacional, tratando especialmente dos problemas ligados aos aspectos fundiáríõs.
A re~sta Veja, de 28 d~ mar,Ço d~tç a.no, publ_icou areS-ttJ.dOS do doverõo Federal,, onde afir~
liSo baSeado
ma_ que 86 milhões de brasileiros comem menos que as
duas mil e duzentas calorias_ diáriall prescritas pela FAO.
ComO dieta mínima, isto nilm país- aérescenta a reViSta- que produz, armazena e comerCializa §l[imentos em
nível razoavelmente _satisfatório.

em

Não se deve deixar de regiStrar õ fato de-qUe-o Governo Federal está a!ento a tal situação, demonstrando que
a situação.sOcíal no Brasil justifica urri ·estado de .alerta
mã.ximo. Em outros países mais avançados, uma crise
das proporções em que vivtrn-ósSa Pátria, fruto de deliberadas políticas econôrriicas do Governo, talvez houvesse
provocado convulsões sociais. É de se louvar que o GOverno Federal, através de seus órgãos de pesquisa e
análise, gere informações de profundo valor estratégico
qu_e-advertem os diversos setores da sociedade_brasileira,
incluSive os gestores doS negócios púbricos, dos graves
perigos_ que ameaçam a paz nacional.
A revista Veja -está de pá.rabéns por buscar veicular
tais_ informações, que -são patriritônló púOiico do
valor. Tanto no referido semanário, c_omo em outroS ó"rgãos da mídia Cscritá _e eletrônic_a, põd~mos observar o
bom trabalho que nos dá uma noção clarª-_d.os prõblemas que afligem o nosso País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, as primeiras sociedades humanas tiravam sua subsistênCia da caça e da colheita. Há cerca· de 10 mil anos aparece. no Velho Mundo e no Novo, um conjunto de circunstânciaS que prOpiciaram a domesticação de animais e o cultivo de diversas
plantas.
Nos milênioS seguintes; õcofreu a" eXtinção de diversas
espéCieS da fauna migratória do pleistocen-o',' q"ile tihham
sido a principal fonte de sustento dos caçadores do paleolítico SUf)er1or. A humanidade tinha iniciado um lon-,
go período_de sedentarização em locais bastante divCrsifiCados quanto a clima, flora e fauita.
A espécie humana ocupou, então, todo o ecllmerlO de
- nosso planeta, desde as regiões polares até as zonas
equatoriais; adaptou-se às áreas desérticas, regiões montanhosas, florestas tropicais, ou tundra.s, ou taigas boreais. O único continente do_ globo tetrestre que não c_onheCia_ ã Ocupação humana era a Antãrtida, oride a nossa
geração presencia ·a inStalação de estações permanentes
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de pesg~ls_l! c~~rifffica, esforçQ.a que o Brasil, afortunada·
-mente. se uniu.
D~ quàfq~er fo~~a, ê írriporiãiite -c-on-stâiar cjiie-:is êi- ·vifizações têm suas origens nas remotas eras em que o·
homem abandonou o nomadismo e adquiriu hábitos sedentários. Alguns his-toriàdoreS'afirmiim ciue a maioi revoluçã.q cultur;:tte técnica da human_idade foi a revolução
neolítica, que marcou exatamente a sedentariza_çãÕ do
homem. Por isso também podemos chamar a revolução
neolítica_de revolução agrícola, que se processou por um
período de milênios, a rigor, a primeira das diversas revolUÇões agrícolas que_ocorreram posteriormente.
As~ histórias das civilizações podem ser estruturadas
do ponto de vista do desenvolvimento da agricultura. Os _
~tudiosos dividem a agricultura em três etapas: a antiga,
a moderna e a contemporânea.
A agricultura antiga caracterizou-se por diversos sistemas agrícolas, vários-deles presentes atê ho]e~ Um destes,
o sistema de roças, ê o mais extiilSívo dO ·rn.undõ~- típico
de povos q~e habitam as florestas tnJpicais e subtropicais úmidas, tãrgamente- utilizado- D.o Brasil de· nossos dias. O sistema é rudimentar e primitivo. Atende de
forma limitª'da_~ _necessid_ades_.<;le uma~vilização, pois não tem capacidade de Sustento de uma população que
ultrapassa um determinado número de habitantes por
quilómetro quadrado. O uso intensivo de roças leva à
exaustão do solo, e esse sistema agr[cola se torna predató_rio e irracíonal. :nu argumento fundamenta uma hipótese para o desaparecimento de três ciVilizações: a Ma'ia,
na Amêricii Central; Khmer, em Angkor, no atual Cámboja; e- Ariura-àapura, no Ceilão.
Podemos estar seguros, Srs. Senadores, que a sobrevivênci:i:"das-Civilizações está vincUlada à relativa raéionalidad"e_ e êlíciêni:ici dos sistemaS a&rfcolas em que se baseia.
E mais, podemos afirmar que a agricultura rud1ffieritar
de subsistênCiá é incompatível com as necessidades de
uma- socieda:de_com_ -grandes concentrações urbanas, e
qUe divem sei _alinientadas por um excedent~ gerado
pela agricultura.
A çfvilizaçào greco-romana teve o seu lastro agrícola e
sistema de rotação bienal. Vem à nossa memória o caso
de Cincinato, que deixou _o comando de legiões romanas
para reto_rnar à _ch_ar_rua, o que não foi um caso único na
sua época. A agricultura romana progre_diu até à era dos
antoninos. O adv,~nto d_o imperialismo militar romano _
provocou a decadência da agricultura praticada na
península itálica. As terras conquistadas foram distribuídas-entre os patrícios e seus habiiantes foram feitos-escravos.
Os alimentos provenientes das terras conqUistadaS
chegavam à sede do Império Romano quase de graça. A
prática da agricultura em Roma tornou-se antiecônomí- ca, ~assando das atividades_Qos servos, quando pequenos prop-tietários e escravoS, fugidos, se amontoavam
na~ cidades; isso devido a uma gradual_concentraçào da
propriedadé fundiária que se transformou em domíniode poucos patrícioS.
PlíniO, -o antígo,-âfirni.Ou que oS latifúndios puseram a
Itália a perder, Apenas seis aristocratas possufarit · a
maior parte dos domínios no Norte da Ãfrica. Nero
mandou matá-los para se apoderar de suas terras.
Na etapa seguint_e ~correu o colapso econômicõ~social
de Roma, com o á~vento de uma nova estrutura agropastoril nos_ dom_ínios da Europa.
O Mundo OCidental mergulhava nessa época na Idade
Média. A agricultura antiga também conheceu três notáveis si_stemas a_grícolas:_ o egípcio, o chinês e o peruano. O
sis~ef!!.a egípcio _-apa_receu no quinto milênio ãntes de
CristO, no 'fim do período neolítico. A civílização egípcia
assentou=-se em uma agricultUra altamente sofisticada,
int~n-~va -em ~rab_alho h11mant:?_; co_mo dizia Heródoto.,. "o
Egltoé-uni pres-ente do Nilo". Os egípcios tiveram muito
engenho em superar os obstáculos e aproveitar as vantagen_s que o TÍO lhes oferecia. Segundo um __ historiador -de nosso S.êculo, Arnold
Toynbee, as civíri:Zã.çõeS-Surgem à medida em que a natu0
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reza oferece às comunídades humanas desafios e, ao

mesmo tempo, meios- para superá-los. A agriCUltura -erapraticada no Egito sob o controle de uma burocracia clerical, que fornecia ci'édito para os agricultores, delimitava a cada ano a área de plantio de cada agricultor, comprava e estocava a safra. Muito parecido, no seu- conjun-

to, com a forma de proceder, hoje, dos países modernos.
A agricultura chinesa tem as suas origen~ no começo
do tempo Neolíticá, no oitavo- milêniO antes de Cristo,
bem mais antiga. Comoeçou a sei' pfa-ticilâoi,-tal 8gricUltura, na planície dos baixoS cursos dos dos Yangtsé e
Hoang~ho, berço .da civilização chinesa.
Como _a_eg"ípcia;-a civilizaçãQ chinesa era diversifiçada,
contudo, se os egípcios só praticavam a agricUltura nas
vãrzeas do_ Nilo, os chineses, além de cultivarem as várzeas de seus grandes rios, praticavam tã.mbéffi ãs culturas
secas nas· encostas suaves; e a salvo das enchentes, que
era um grande martírio pãra o povo, que levava muitas
vezes à morte milhões de pessoas.
O sistema chinês difundiu-se para o Sul, dos vales do
Tonquiin e de Mekong para a Indochina, Co.iéia, Arquipêlago do Japão, Malásia, Indonésia, Filipinas e India.
Na América pré-colombianá da região dos Andes peruanos a agricultura antiga conheceu talvez o seu mais
alto grau de refinamento. Afirma~se que o agtii::i.dtor moderno poderia morrer de fome em um meio tãõ adverso.
As culturas eram irrigadas- e 3dubãdas em terfaçOs artificiais ciclópicos, com solo, também, artifiCial. O dCSenvolvimento de tal sistema agrícola foi a solução adequada às peculiaridades do relevo peruano, que apresentava
vales imensos e íngreffies;-i::ujos--Cóntraforte_s ocidCntais
iniciavam a -floresta amazôniêil. -Há um zoneamento
agrícola natural segundo as faixas de altitude. A primefra faixa tropical, com o predomínio é -de uma verdadeira
mudança da baixa altitude atê a altitudes elevadas, isto ê,
as mudanças climáticas não se processavam de forma
das latitudes, mas, sim, das altitudes. A primeira faixa
tropical, com o predomínio da mandioca, até dois mil
metros acima do nível do mar, no vale do Urubamba; a
faixa intermediária, ·até 3.500 metro'S_d·e:aJtitude,-·com·o
predomínio do milho; 3:CÍma de 3.500 metfos havia O cultivo da batata.
--- --- Muita gente não se lembra que a chamadª' "batata inglesa", que ê uma das maiores fontes de.alimento do homem moderno, é originâria dos Andes.
Acima de 4 mil metias existia a criação dC- Ilhamã. e alpaca. Após a chegada dos europeus, passou-se também a
criar bovinos e carneiros.
A agricultura é um tema fascinante. Poderíamos falar
longamente so_bre outros exemplos, ~amo das civilizações da Mes_opotâmia e tantas outras. Mas creio que ê
suficiente para os nossos piopósitOs :fevei dois sistCrrias
agrícola!! da agricultura antiga que persisteiil até hoj~: o
sistema- de roça e o- sistema chinês ou- di]ardinagem
oriental.
Voltemos à Europa, onde temo~ grande part~ das nossas raízes.
Durante a Idade Média estabeleceu-se entre os-povos
germâniCoS ó sTsteffiii -de rotação trienal; as terras eram
divididaS em três- glebas -eni torno-da ataeia:-Uma gleba
destinava-se às culturas de verão, uma outra às culturas
de inverno e a terCeíra fiCãVa-em ri::ipOitsõ. ÀsSim havia
um revezamento.
Era uma forma relativamente simples de não provocar
a exaustão do solo. Esse sistema de roças foi largamente
utilizado _no _nosso País e ainda o é ath hoje. 2 o método
mais arcaico- que existe da exploriição, SõbretõdO fazendo as grandes derrubadas, depois colocando fogo nas
madeiras e lançando as sementes sobre as cinzas.
2 extraordinária a atividade da agricultura, sobretudo
na China, oilde os parcelamenÚ:>s de terra chagàVaffi a li- mites iniíiiagináveis pelõ homem ocidental, em--que: cada
famtfíâ, às vezes, tinha 1/3-de hectare, devido à pressão
da população chinesa. A irrigação era largamente utilizada e a experiência chinesa se propagou por todo o
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Oriente. Ainda hoje é largamente utilizada, evidentemente porque a China, apesar -de ter algumaS semelhanças com o_ Brasil, um país muito grande, não tem
ainda capacidade de mecanizar, de modernizar toda- a
sua agricultura. Entretanto, é uma das maiores pro~
duções agrfcolas-_do -mundo, cerca de 120 milhões de tonelad~s de arroz, com uma' produção per capfta muito
supe_rior_à nossad_e arroz, no_ Brasil. _ _
_-_
Em 1948 a éhinã. dispunha de área cultivada de 8.5 mílhõCS d~ hectares, para mais de 50 milhões de explorações rurais, cada uma com áfC:a mêdia de 1,5 hectares.
Quanto mais fértil a terra mais braços eram necessários para cultivá-la, menor tornava-se o trato da terra.
Mesmo no Japão, apesar de ser-uma nãçio altamente
industrializada, hã també~ um parcelamento excessivo,
--levando a uln minufúndio.
A FAO - Or8aniz8.Ção para Agricultura e Alimelttação das Nações Unidas, estimou em seu anuário de
1958 que a área global das terras aráveis sob coliertura
florestal natural ou artificial era de l bilhão, 390 milhões
de -hectares a área compreendida por pradarias e pastagens era de 2 bilhões, 494 milhões de hectares, que perfazem um total de quase 4 bilhões de hectares. A terra arável do mundo ê distribufda- de fõrma bastante -desigual
entre os países e continentes com reJação às suas popúlações.
A Ásia, excluindo-se a União Soviética, em 1955 tinha
mais da metade da população mundial e menos de 1/3
da terra arável global.
Em resumo, Deus não deu as terras na proporção da
pOpulação; muitas vezes a população é muitõ grande e as
terras disponíveis ilão são tantas.

e

Fato curioso é que tanto nos países de economia de
mercado, como nos países socialistas, a tendência histórica é a urbanização das populações rurais com o decréscimo percentual da partiçipação da--população na
agricultura. Este é um assu.nto muito interessante. Poderíamos até arriscar a diZer que qUanto -mais a agricultura utiliza, para a produção direta de empregos para a.
população ativa· de um país, tanto menos eficaz será o seter agrícola de tal pafs. Isto é, quase que é possível estabelecer uma regra, a de que o progresso 6 inversamente
proporcional à pop':llação existente no campo.
_Poderfamos dizer __ ainda que uma sociedade agrária,
isto ê, com a maior parte de sua população empregada
na agricultura, tende_ a ser mais pobre do que uma socie.dade num pais industrializado.
Em uma sociedade industrial a agricultura ocupa uma
pequena fração da mão-de-obra, sem prejufzti da pro~
dução agrícola em larga escala e sem prejufzo da geração
de empregos, pois uma--agricU:Jt.'ura m-Oderna -e altamente
têcnica, gera mais empregos indiretos no setor da econo:mia do que uma agricultura do tipo lahour lntenslve e,
ainda, apresenta um des~mpenho global superior. Em resumo, a agricultura moderna ocupa pouca mão-de-obra.
~ o caso, por exemplo, dos Estados Un_idos da Am~rica
que têm cerca de 2% apenas de sua população no campo
e têm a maior agricultura do mundo, uma agricultura gigantesca. As terras dos países que ocupam grande parte
de sua população no campo têm uma riqueza menor:
A agricultuiã moderna não ê' O meio maiS aconseihâ-_vel para se colocar desempregados ou para ampliar faixas de empregos. Seria, realmente, mais interessante- a
capitalização intensiva, atraveS de equipamentos, porque
geraria mais produtos. A agroindústria, esta sim, é a que
dá maior número de empregos e não a agricultura diretamente.
Em 1917, a União Soviética tinha 95% da sua popuna agricultura. VC?,jam _l:letl_!: 95%. A_!Jnião SoViética era retardatãria no contextõ- europeU, apresentando
os maiores índices de subdesenvolvimento no Continente. Segundo o Anuário Estatístico da FAO, de 1958, a
perceittagem da população soVi~~ica na agricultUra era
de 57%, em 1937 e de 50%, em 1950. Quer dizer, a pról~ção
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pria Uníão Sovfê:tica está sofrendo progressivamente
tanlbém a redução.
Atualmente, os soviéticos ocupam 14 por cento apenas
da sua população ativa na agricultura. O mesmo percentual que ocorria no Canadá e nos Estados.Unidos em
1950.

Tentaremos examinar a participação do setor agrícola,
na ~anomia, como um todo, em diversos países, capitalistãs ou socialistas, industrializados ou não.
Em 1950, o Canadá e os Estados Unidos ocupavam 14
por '?Cnto de sua população ativa na agricultura. A agricultura canadense ocupa hoje 5 por Cento apenas de seus
trabalhadores. Ao passo-que agricultura americana ocu·
pa apenas 2 por cento, como já disse. A_ agricultura do
Canadá produz 4 por cento do total de seu PNB, e, nos
Estados Unidos, o setor agrícola participã com 3 por
-cento.
Tais valores não expressam o verdadeiro peso do setor
agrícola na economia desses dois países, pois suas agri·
culturas se encontram entre as maiores do_ mundo.
Ocorie que a quase totalidade do produto e seus- respectivos setores agrícolas são- processados por suas indústriã.s, o qui trailsfere tais valores para as rubriCas dos
setores industriaís. :E. um problema apenas de computaÇãO.
O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. MAU!IO BORGES -

Com muito prazer.

O Sr. Aderbal Jurema - Estamos ouvindo a anâlise
que V. Ex•, coril.ohomem interioranó, de uln eStado agrí·
cola como Goiás, está fazendo sobre a agricultura mun~
dia!.
QuindO V.-Ex• se refere à estatística do percentual das
populações dos Estados Unidos e do Canadá qUe se en~
centram no campo, quanto ao Canadá, tenho a impres~
são, através de leítura, pois não c-onheço ó Canadá, de
que lá a mecanização da agricultura foi tão violenta que
proporcionou um certo automatismo agrícola, fazendo
com que muitos trabalhadores não encontrassem meio
de vida na agricultura e emigrassem para as cidades, não
provocando uma inflação de desemprego, porque eu
considero o Canadá um dos países mais organizados do
mundo.
O SR. MAURO BORGES - Exatamente, concordo
com V. Ex•.
O Sr. Aderbal Jurema - Agora, quanto aos Estados
Unidos, não sei se na estatística que V. Ex• cita está in..
cluída a contribuição. dos trabalhadores mexicanos que,
em grandes levas, na época do plantio e na época da colheita, atravessam as fronteiras do México e vão para os
campos norte-americanos. Lã, eles são chamados at~de
"braceiros".
O SR. MAURO BORGES- .Exa.tamente, são os
"'chicanos".
O Sr. Aderbal Jurema- Os Estados Unidos, atentos
aos filhos dos. "braceiros", criaram, em toda a fronteira
do México com os_ Estados Unidos, um ensino bilíngüe,
desde a escola primária até o último grau da escola se..
cundária. Por isso é que os Estados Unidos também diminuíram o número de norte-americanos na agricultura,
porque, se não fossem os "braceiros", que vão para lá
ganhar os dólares, para comprar um automóvel, para
voltar para sua terra, talvez, o percentual fosse menor.
De maneira que eu estou apreciando o discurso de V.

Ex•.

O SR_- MAURO BORGES- Agra<;leço, honrada·
mente, O aparte de V. Ex• que é muíto esclilfecedor.
Realmente, concordo com V. Ex~: a participação mexicani, _sobretudo, na área da Califórnia, é tão -grande que·
eu acreditO que não esteja computado, porque, se fosse,
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deveria fer um índice um pouco maior. b, exatamente,
essa atividade sazonal; colheita _d~_ frutas, sobretudo,
Cítricas.
-

O Sr. Aderbal Jurema ~E há um outro fenômeno sociológico, que um professor de uma Unjversidade norte-

ameriCana, qtie rtão- me_ vem-agora _à memória o n0mi:7mas que foi citado, já hã mais de 20 anos, p"elo sociólogo
pernambucano Gilberto Freiiré, há um outro fenômeno

muito-Curioso-; nos Estados Unidos, que estã comC:Çã.ndÕ
a aflorar no Brasil. Eu chamaria a atenção-dos estudiosos da vida rural e da vida urbana para o-entrelaçamento, graças, sobretudo, ao automóvel- e, quando eu falo
automóvel, abrange todos os meiO-s dCtfifnsporie do tipo
do automóvel - que estâ proporcionandO um cidadão
que nem é urbano, nem é rural. E o sociólogo americano
chamou d~;~ "rurbanos".
O SR. MAURO BORGES
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~· "'Rurbano",

exatamen-

te.
O Sr. Aderbal Jurema - Porque ele, por uma questão
de conforto, moranocerltro_urbano, onde tem a escola,
onde tem o cinema, onde tem uma série de opções -diversionais, onde tem a igreja. Vai, todas as manhãs, para o
campo trabalhar e, à noitinha, volta para a sua residência. De itianelra que, se-os Estados Unidos não fiZerem
um eenso cuidadoso, a população que mora mesmo naãrea chamada rural cada vez. mais diminui corri esse
nômeno do rurbanismo: o campo emendando com a cidade, através dQs transportes.

re:.--

O SR. MAURO ~ORGES- Muito obrigado a V,
Ex~. A observação de_ V.-Ex.• realmente é muito inteiessan te. Jsso ocorre aqui no Brasil em muitos lugares, nos
canaviais, nas colheitas de lararija em São Paulo. Mas,
infelizmente, sem o mesmo grau de segurança que tem
nos Estados Unidos ...
O Sr. Aderbal Jurema- Nem de padrão, nem de conforto, po-rque, em gel-ai, o trabalhador nofte-ãmetiç:ano ê
dono Qa sua_gleba. Em geral. Eles têm-a-quelas cooperativas;aquelas pequenas_ fazendaS1 e,· em geral, ele é o- dono
de sua gleba e a família toda_ é quem produz.- AqU:í hâ
uma tradição: o império doS senhores de escravos que,
em geral, o dono da fazenda não gosta de trabalhar; ele
gosta de__empregar pessoas para que trabalhem para ek.

rá~el, ~ê-se

eo

l!-fi1'!- vila, é agr~vi1_a._ Ali tem todo o

~~orto,

hOJUeffi; elljão, mora lã, corri uma vida gregária, com--

Uma vidã sotThl, uma-vida co"munal e pão pode, absolu~·

taffiente, se-queixar de isolamento. IsSo que é: intét•e-ssante e que nóS devemos fazer. Não essa dislrib.uição de te~
ras, de lotes, para criar, depois, novas necessidades no
futur~;~_quarldO aS fàn'l1lias começàrem a qlléixar-se do
isolamento, querendo estrada, querendo água, querendo, enfim, todos os Serviços urbanos, que nuitca poderão
ser da.'dos ~n-~_hridualmente".
O Sr. Aderbal Juremo- E o-lote, por si só, não fixa o
homem ao campo.

O SR. MAURO BORGES_ --_Exatamenf.:e."E;u tive
essa exper1ência;·fiz o combinado agrourbano de arraiais
que, infelizmente, foi paralisado. Mas essa é uma tendência geral, e acredito que seja uma das metas das mpdificações_ na estrutura agrária do Brasil, não permitir q_ue se
- -lancerri ao cãnipõ,- enr lotes individuais, milhares ou mi-lhOes de -pessOas que devem ser concentradas em lotes urbano_s, e que, depois de trabalharem no campo, ao voltarem para suas casas, tenham todo o conforto da civili~
zação.
Os pafses europeus, em 1950, _ocupavam, em média,
32%-de sua p-õpulação ativa na agricultura, exceto a Rússia..__\l~janiOs COmo tal quadro evolui em alguns países
europeus com mãíor ou menor· industrialização.
-A França, em 198"0";-apresentava uma renda per capita
de__ l I .730 çióJares, c_otn 8% de sua população ativa na
agricUltura~ t ile se aizer que a frança é" um pafS vitiCul- _
tor, e não há como mecanizar: a vitic"ultura. Portanto,
quem trata deste tipo de cultur~- hã de ter sempre uma
_ certa percentagem maior no campo, cOnlO a Cultura do
fumo t<imbém.
O -Sf. Aderbaf Jurema nho das mãos.

ea cultura que exige o cari-

O SR. MAURO. BORGES ~-Perfeitamente.

A Fi!l_lftncFa ~cupa J !% de "seus trabafhâdores n.,.;..agri:
cultura,_e_tem uma renda-per caplta de 9.720_dólares; a
Suécia tem 5% de seus trabalhadores na, agricultura, e
apresenta uma renda per caplta de 13.520 dólare.s; a Di~
namarca ocupa 7% de seus trabalhadores na agricultura,
e 1em-·uma renda anual per capita de 12 mil dólares; a
- - TchecoStOváquia, País soc1afista, tem 9,2% de sua popuO SR. MAURO BORGES - Lá é a family fann.
lação ativa na agricultura, apresentando uma renda
Infelizmente, aqui no Brasil, devido a uma sêriede disanual per capita de 5.820 dólares; Alemanha Ocidental,
torções temos os bóias-frias, -são _os infelizes subempre4% dos trabalhadpr~_s na agricultura, e renda per capíta
gados, etc., que são levados, não em vefculos dec~pt~s.
de quase J4 mil dólares; Alemanha Oriental, cóm 10% de
mas .como verdadeira carga humana, verdadeiros paussua população ativa na agricultura, e renda anual percade-arara para trabalhar de uma forma muito dc;saiOrtupita de 7 mil e tantos dólares. A Alemanha Oriental faz
nada em certos setores da agricultura brasileira-. Muito
_ turismo· fora de sua Pátria. A Albânia- esse ê-um asobrigado a V. Ex.fpecto marcante; --tem 65% de Sua população ativa: na
agricultura, e i:'enda per capita de 154 dólares. t uma_ baiO Sr. Aderbal Jurerna- Ainda completando o pensa~
xa renda. A Bulgária, com 23% dos trabalhadores na
menta de V. Ex•, na· que sC- refere -a0s-b6íãs-frias;ainda
agricultura, apreserita uma rerida de4.500 dólares. A Esontem eu dava uma entrevista, que deverá sair am3.0hã
panha, 15% da população ati v-a ·na agi'iCUltura, e renda
ou domingo, sobre o problema dos bóias-fr.ias, Os bóiasper capita de _5.400 dólares. E po_r ai Vai.
frias, hoje, estão in"Yadin~o ti_m-bé~_oS centfó~ urbanos,
_Qentro do próprio Continente Europeu, observamos
por causa da caris~ia dos tra~s~orte~. Os "trab~Ihadores
paise~_gue, com menor pert:entagem de suas populações
urbanos não moram, com exceções junto das obras. Enna agricUTtiirã,_Possueffi mafoTVolurne de produçã.o por
tão, todas as manhãs, t!I~s tê~ que vil-trabalhar. Ó preço
habitante e. tÚaior renda global em muitos casos. As podo transporte faz com que ele saia de man-hã c_edo volte._
pulações dos países mais iiidustrializados gozam de meà noíte, levando a comida frla;-pafà poder fazer o__ seu
lh2r ...
lanche, o_seu pequeno almoço. D~_ maneir~ ,q_llC_o õóia~
fría hoje es~ã=se fr?.nsforman~~o n~l.ma in~títUição naCio~..
Mo~cyr- D~-ãrt.! .:_·permite-me v.-Eii urii aparna!, rural e urbana.
te?

e

-o· sr.

O SR. MAURO BORGES - Exatamentel A apreciação de V. Ex• é:_ absolutamente exata.Aliâs, eU_ach\)
que a tendência mundial vai ser gen.eralizada: país"es socialistas e _capitalistas. No campo, tive oportunidade de .
ver isso recentemente, anda-se léguas e léguas, quilôrilétros e quilómetros nos cam_pos·e não se vê uma caSa. 'NãO
se sabe onde estão os trabalhadores. Mas, no lugar faV~-

O.$~. ~AURO BORGES- Com prazer, nobre Sç~
na~or.Mo~çy~ ~uarte. "' ·- · ·-·

O Sr. Moacyr Duarte - Eminente Senador Mau(O ·
BOrges, -pelo diScursO- que V. EX' está· pronunCiando,chega-se à CQ_nstatação que quanto mais desenvolvido o_
país tnenoS- percentual de sua população tem atividades

no setor primário._ os·países em vias de desenvolvimento tem um_maiOr pefCentual porque; OeSte caso, ê ó setor
primário que absorve o maior contingente de mão-deob~a. _E dentro _d_as diferenci!lções regionaís, as regiões
menos desenvolvida_s _absorvçm~ um contigente maior de
mào·sJe-obr~ pOT_q~_e_~_f é 9uesei caractÚiza o ~Ubei!J.pre
go. O. Nordeste, po['_ exemplO, deve ter cerca de 60% de
sua pop~laçào prest'ãndo serviçOs à ârea agrlcola. Quanto mais desenvolvido _ou_ quanto mais industrializados o
paíS, meriõr absorção de mã9-de-obra no setor das atividades primárias.

O SR. MAURO BORGES -

Exatamente.

O Sr. Moacyr Duarte- 1:: o que se constata ...

O SR. MAURO BORGES- !': verdade,
O Sr. Moacyr Duarte -- ...atravês das conclusões a
que V, Exf está chegando nO seu discurso oportuno e
que, se conStitui sqbretqdo, _n]J~a análise profunda da
agricultura em diversos paíseS-do mUndo. V. EX• há-de
veritieàr também que parece um paradoxo, mas a mecanização da ~gric~Jtura _ex.acerba a produtiVidade e, ao
mesmo teiTIPo. cOntribui para diminuir o contingente de
mào~de-obra absorvido por essa mesma atividade. Exis~
tem até analistas que desaco_nsefham, na situaÇ"ão em que
o nosso Pais se encontra 1 a mecanização para o setor primárío, porque se, por um Iado, essa mecanização provoca não apenas a ampliação da fronteira agrícola, como_
também o aumento da produção e da produtividade, por _
outro lado~ diminui o braç_o humano que presta serviços
ã agricultu_ra. _Então, há analistas, economistas, estudjo-__
sos dos nossos problemas, que hoje engrossa~ _a corrente
daqueles que advogam que a mecanização de cimas re-giões do nosso Paí~ _!leve ser contida, e não estimulada,
justamente porque a mecanização provoca o desemprego
e o·bt:;d-o_das pop.ulãções. rurais, em busca de atividades
nas cidades, atividades que jamais correspond~m às necessid~<!;&,,de absç.rção desse çontin8ente humano.

O SR. MAURO BORGES -

Muito obrigado< O

aparte de V. Ex_~ é_ muito interessante, Entretanto, isso
que parece lógico,· não nos leva a uma solução boa para
o nosso problema. ~ evidente que não se deve, não se
pode mesmo fazer uma mecanização violenta e rápida.
Mesmo que quisêssemos, não teríamos condições por defiCiência de capital, por deficiência de preparação de pessoal
O_ que ac~nt~ce é qu~_ não_ podemos ser exportadores
de _matêria-prima; mas de produtos beneficiã.doS. _A
agroíndÍisúia: que transforma· as produtos agrícolas, absorve pratíCamerite a quantidade de pessoas que são retiradas do .campo pela mecanização. Portanto, se nos baseãnrtos--nessa- tese, permaneceríamos Sempre um País
atrasado, com uma pi'odução pequena. Admito, sim, que
se deve ter cuidado para não provocar um irri.pacto Violento. _Enquanto não se instalam as agroindústrias, levamos efetivamente uma _população grande para a periferia
das grandes cidades, Mas, deve-se fazer isSo de uma for_ma eq~Uibrada. Vou até apresentar um projeto nesse
seo_ti_do, Devemos ter uma si_tuação intermediária como
organizar toda a pÕpulaçào rural, à medida que isso é
viãvel, nas agrovilas. Um conjunto de agrovilas induz à
criação _de um centro de agroindóstrias. Mas, na região
do campo, de onde se levarfã"nl. apenas.4Õ, 50, 60 km, di:
caminhão. Não retirar, digamos, a soja ou o milho do
mdo-~riõrte- de GOrn.s e atldlli maiS de 1.000 qUilómetros,
parã levar para urna grande cidade, em São Paulo, Isso é
tot~:liffiente erra9o; onera a Produção, faz inchar as grandes cidades, -ma.Sdeiltro da- árganização nacional que ·se
deve Jazer, realme"nte, a produção deve ser em bases de
c.®perátivas e depois industrializã.dó o mais pfóximo
possível" da região:-E-assim;nós va·mos ter uma populaçãd,
fin3.1, absolutamente urbana, bem menor do
que ap.ir,:erila,- porque nóS vamos levar para a região rural ciOa_des _agroindustrials, mas que estã~ intimanrente-
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ligadas à vida das comunidades rurais. Como diz aqui o
nosso Senador Aderbal Jurema: ...são os rurbanos".
O Sr. Carlos Cbiarelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BORGES -Com prazer; Senador
Carlos Chiarelli.
O Sr. Carlos Chlarelll- V. Ex' faz uma brilhante dissertação sobre a problemática agrária e agrícola brasilei~
ra, a nível comparativo, e nos traz à consideração e à
lembrança algumas questões que têm sido _levant_adas
nos brilhantes apartes do Seilador Aderbal JUrema e dÕ
Senador Moacyr Duarte, e que nos faz ponderar a nível
de Rio Grande do Sul. Por exempio, VlvelliOii, flum q-uadro peculiar, a presença crescente da mecanização, determinando os acréscimos de produção e mais do que isso
de produtividade, mas ao mesmo tempo tendo uma contrapartida extremamente dolorosa no aspecto humano,
que é, de um lado, a concentração crescente da propriedade agrícola, isto é, um mapeamento menos adequado
da estrutura fundiária. E, Por outro ladO; o estímulo
crescente a um êxodo rural que decorre da substituição
do homem pela máquina, e o cortejo quase infeÍ'ininâvel,
que talvez atê tenha tido a pOssibilidade d_e_ dar alguma
contribuição eficiente no desenvolvimento da colonização brasileira no processo migratório que deterininou
essa leva de colonização que atingiu o Oeste de santaCatarina, O Sudoeste do Parailá, Mato Grosso· do Sul,
Goiás, Rondônia, hoje em Roraúna, etc. Então, tem a
sua contrapartida, mas uma contrapartida com um custo
humano extremamente dramático. E é neste particular
que me parr;ce que há a necessidade imperiosa de uma espécie de equilíbrio, de um balanceamento, num Pafs
como o nosso, o·nde nós temos um mercado de trabalho
extremamente desnivelado_ na área urbana, onde a presença da máquina no campo determina o êxodo, onde
esse êxodo faz com que o inchaço urbano ainda desnivele
mais o mercado de trabalho citadino, e onde a não presença da máquína:- determina um outro problema: faz
com que a pobreza se mantenha, coin a baixa produção e
a baixa produtividade. E se nãO pressioiúlnios-0 meicado
de .trabalho urbano, pressionamos erroneamente o mercado de trabalho ruraL Então, esse quadro de dificuldades, esse dilema, à I,uz da presença da máquina, da substituição que ela determina no trabalho humano, no processo migratório e d8.s suas COnseqUências na--cfrea Urbana, dos problemas sociais que ela acarreta, me parece necessário um exame muito importarite. Porqu-e se, nO Brâsil, de 1940 a 80, passamos de uma popilfação qUe era
praticamente 2/3" no canipo" e 173
éldade, para 2/3- na
cidade e 1/3 no campo, nós ainda estamos evidentemen~
te longe dos 2% na área rural como tem os Estados Uni~
dos. E falo nos Estados Unidos porque, afinal de contas,
em termos de dimensão geográfiCa e dC: idaOe-histôi-Tca:-~
o pafs que mais se aproximaria- de nós, inClusive pela estrutura de organização político-federativa. E é nesse sentido que ine parece que a análise-Que V. Ex• fazê extremamente pertinente, como um alerta, sobretudo depois
de tanto tempo, para a montagem real, continuada e permanente de uma política agrícola e de uma põiítiCa
agrária que nem sempre se traçou-no Brasil. Nós tenios
tido, digamos assim, projetas isoladoS, progÍ'amã.s esparsos para essa ou para aquela região que vão sendo trocados, muitas vezes, à medida que troca o execuiOr- e q"ue,
na verdade, acaba não tendo a continuidade exigida,
porque a economia do País, mestD.á com a exPcins-ão da
área industrial, ainda, não sei se respomra-; mas p'élci menos tem uma parcela substancial, de alicerce naatividade
do setor primário.

na

O SR. MAURO lJORGES -Sem dúvida: Agradeço
muito o aparte muito esclarecedor de V. Ex' e sou testemunha, por ter ~ivido no Rio Grande do SUl, oiide tenho
laços familiares, e acompa~p.o.de perto o que se passa
naquele Estado. h um fenôfueno social da mais alta significaçãO esse da migração acelerada que se passa hoje

no Rio Grande do Sul. São milhares e milhares de pessoas que migram. Aqui mesmo, perto de Brasflia, na região de Formosa onde temos cerca de seiscentas famílias
gaúchas: em Gurupi, no mêdio norte, temos cerca de mil
famílias. t um fenômeno incirVei. O Rio Grande do Sul
está migrarido mais--do que os Estados do Nordeste, ultimamente~ É realmente impressionante.
Alíás, sob certos aspectos, ê uma sorte para nós que
recebemos esses migrantes ...
O Sr. Cai-tós Chiarelli --Nossos eleitores estão vindo
todos de Goiânia.
O SR. MAURO BORGES.::-: Exªto, -Porque eles sãÕ
portadores de uina cultura: malS.àvanÇada <roque- a nossa
do campo e têm, sobretudo, um mentalidade coperativista que ê da maior imPortância, pOrque eles se organizam
logo em coperativas._ Agora eu creio, peri!litam-me não
divergir mas ponderar ao ·nobre Senador__Chíarelli, que
talvez não seja essa migração em massa decorrente apenas da migração, O Rio Grande- ao Sul tornoU suas teiras muito caras e_ rlãO- tem mUita oportunid<ide, muito
minifúndio. E um EStado de poPUlação aiiiiga e há bastante minifúndios: Eles sem oportunidade e Vendo terras
baratas, muitas vezes l/7, 1/8 das terras do Rio Grande
do Sul, vêm procurar essa oportunidade. Em geral, traZem cónsigo recursos, 'máqUinas~_é_JJ.Ína verdã.deira corrida para o Norte, para O Noroeste, como têm os america-nos corrida para o Oeste.

a

o

Sr. Joio LObo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer, Senador João Lobo.

O Sr. Joio Lobo - Eu acompanhei o discurso de V.
Ex• do meu gabinete. Como sempre, V. Ex• fala com conhecimento de causa...
O SR. MAURO BORGES- Obrigado.
O Sr. João Lobo- ... e_ com muita sabedoria, principalmente quando V. Ex• se permite abordar esses problemas da terra. Quero ser testemunha de que o meu Piauí e
o Estado do Maranhão estão sendo descobertos e colonizados por gaúchos. As terras, principalmente as do Sul
do extremo Sul do Estado do Piauí e do Maranhão estão
sendo desbravadas e colonizadas por gaúchos. E valorizadas! Eles descobriram naquele extremo Sul do Maranhão e do Sul do Estado do Piauí, que lâ se repete o cerrado goiano, o cerrado mato-grossense e as terras se
prestam otimamente para a cultura da soja. Dizem eles
que, devido ao grande período de illcidência do sol e das
chuvas que são regulares naquela parte, a produtividade
do solo é muitas vezes superior a do_ Paranã e a d·o Rio
Gr-ande do Sul para a cultur-a da soja.
Eu queria referir-me a outrO prob1erila: não sou daqueles que têm medo da mecanização do s_olo, da agricultura mecanizada, acho que ê indispensável que se mecanize o campo para se ter uma rentabilidade que dê
competividade às terras. Sou dacjueles que acha que a
automação das industrias não gera desemprego- a infonnática está aí para mostrar -que os países IDais automatizados do mundo têm pleno emprego. Então, eu não
tenho medo da mecanização dos campos, O_que acontece, e eu tive ocasião 6i verificar recentemente, viajando
pelos Estad_os Unidos, eu visitei os Estados da Califórnia, Arkansas e Arizona, o que está. acontecendo no Brasil me parece semelhante ao que aconteceu no início da
colonização americana, na grande era aS:ricola americana. :Porque a grandeza dos Estados Unidos é a grandeza
agrícola, muitas vezes superior à grandeza industrial.
- Nihguêm tenha dú"':ida de que o potencial agr_ícola dos
.J;stados Unidos é que os torna imbatível e primus inter
pares.
O SR. MAURO BORGES ~E .a maior agricultura
do mundo.
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O Sr. Joio Lobo- ~a maior agricultura do mundo.
Mas, no início eles tiveram o mesmo problema que nós
estamos tendo, o despovoamento dos campos. A era industrial levou as fábricas para os centros urbanos e essas
fábricaS tinham melhor remuneração para o trabalho.
Com a iniciante mecanização do sólo a mão-de-obra foi
liberada e inchou as cidades. Quando eles atentaram
para o problema fizeram exatamente isso que V. Ex• está
propondo no seu brilhante discurso, trataram- de criar
condições para fixar o homem no campo; não deixando
de mecanizar a indústria, mas introduzindo agrondústrias ao longo de suas estradas, Todas as grandes estradas dos Estados Unidos são autênticas cidades. V. Ex•
viajou pelos Estados Unidos e sabe que, por exemplo, de
Washington para Nova Iorque é como se fosse uma cidade só; é como se não se saísse da cidade, das ruas; as casas, as habitações se sucedem, todas bem atendidas por
estradas, por energia elêtrica, por água encanada, por escolas, por redes hospitalares. Então os Estados Unidos
trataram de gerar condições capazes de transformar a
habítação nos campos em local atrativo, muito mais
atrativo do que nos centros urbanos.
O SR. MAURO BORGES -

Exatamente.

O Sr. João Lobo --A verdadeira promiscuidade, os
guetos, nos Estados Unidos, estão na cidade, em Nova
Iorque, em São Francisco, nas grandes cidades, no campo não. A qualidade de vida do campO nCIS_E-stados UnidOs é muitas vezes superior à qualidade de vida das cidades. Isso, naturalmente, para a faixa mais Pobre, de mais
baixa renda. Então-nós, no Brasil, devemos-atentar espeCialmente para esSe! aspecto. Se não criaimOs aS agrovilas
de que V. Ex• fala, se não tratarmos de dar condições
atrativas de vida no campo, com assistência hospitalar,
com assistência em termos de educação, escolas, de energia· elêtrica, de bem-estar social, os campos vão continuar a ser despovoados.

O SR. MAURO BORGES -

Exatamente.

O Sr. Joio Lobo- Quero mesmo narrar um fato que,
há poucos anos atrás, presenciei numa de minhas- cida:.des, em que eu interpelava um amigo meu sobre por que
a produção estava baixando, a produção de arroz e de algodão estavam caindo, mesmo a produção de amêndoa
de babaçu, que é uma cultura secular estava caindo. E
ele, com essa sabedoria do nosso homem do campo, do
nosso homem rude, olhou para mim e disse;:;. "Olha, Deputado, a culpa disso ê da escola". Por causa da escola
nós estamos ficando com os campos despovoados. A juventude vai estudar nos centros das cidades e não volta
mais, e nos campos ficam só os velhos~ e a força do velho
ê urua coisa limitada e decrescente; e, assim, cada vez
mais dirilÍnui a produtividade dessas famílias fixadas, ao
longo das roças. Desculpe V. Ex' o longo aparte.
O SR. MAURO BORGES- Agradeço muito a honra de ter recebido de V. Ex• esse aparte, aparte realmente
esclarecedor e que retrata a realidade, não estabelecendo
nenhuma contradição ao nosso ponto de vista; pelo contrário, eles são confluentes. Agradeço portanto a V. Ex•
Realmente, para o futuro devemos lutar por isso, não
copiar o que ocorreu, historicamente, com nações que se
industrializaram há poucos anos.
Quem sabe se nós, com a nossa inventividade, com a
nossa capacidade de criar coisãs no-Vas, como foi criada,
aqui, uma cidade como Brasília, não poderemos' criar
um novo modelo, uma população intermediária urballa,
que não seja nem rural nem urbana. Acho que essas pessoas sim ê que serão as mais felizes, porque há uma tendência generalizada do homem fugii' das grandes cidades. E quase que um anseio generalizado, por uma vida
mais amena.

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• só majs uma pe-_
quena interrupção?
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O SR. MAURO BORGES -

Com

prazer.

O Sr. João Lobo- Agradeço a oportunidade que V.
Ex• está me dando, mas eu saltei a minha preoCupação
em meu aparte. Li, há dias atrás, num desses jornais de
Brasflia, não lembro bem se foi no Correio Braziliense ou
no Jornal de BrasOia, uma matêria que me deixou preoR
_cupado. Era de um técníi:O- agrfcola, um cidadão cujo
nome não gravei bem, mas que pertencia a uma das entidades, não sei se EMATER ou EMBRAPA, enfim, qualquer um desses órgãos. E ele muito preocupado dizia que

nós está vamos atravessando um dilema muito grave,
porqu-e o solo brasileiro era de péssima qualidade; que,
de modo geral, o solo brasileiro não se prestava para a
agricultura, e nós estávamoS correndo o risco de retirar
do solo quantidade menor, em grãos, do que a quantidade de adubo que tínhamos que colocar. Eu, naturalmente, não c_omungo com esse ponto de vista.
O SR. MAURO BORGES do sem saber das coisas.

Essa pessoa está falan-

O Sr. João Lobo -Queria -apen-as levar esse fato ao
conhecimento_ de V. Ex~. porque sei que com o conhecimento que V. Ex~ tem, do solo brasileiro, vai certãmente
refutar essa argumentação. Eu considerei isso u-m-absurdo, quando percebi o que ele dizia, não me lembrei çle
guardar a notícia, mas vou procurar, ainda, o jornal para
dar a V. Ex', onde ele chega mesmo a dizer que temos
que procurar outros caminhos, não o da agricultura.
O SR. MAURO BORGES- Os problemas que interferem com a agricultura, evidentemente, não são apenas
os aspectos de fertilidade do solo, mas os aspectos físicos
do solo, a sua topografia, a sua contextura, o clima, a latitude, o fotoperiodismo, quer dizer, a presença do sol;
enfim, há todo um conjunto de fatores, como os ventos,
a periodicidade das chuvas, tudo isso forma um contexto
global que gera a cobertura vegetal e, evidentemente, vai
influir nas culturas.
Mas o cerrado é um exemplo típico. O cerrado, até há
pouco· tempo, era maldito, ninguém dava a menor importância -ao -nossOcCITãdo. Comprava-se uma área de
terra de cultura, que chamamos aqui, no centro do País,
de mata, quer dizer, de floresta, a floresta era derrtiOadã,
ela é muito rica, e-se tem ârvoresgrOSsas é porque o solo,
realmente, não é da decomposição do arenito, é de rochas mais nobres, que contém sais. Por exemplo, no Rio
Grande do Sul, fló Paraná o solo é muito rico, porque hã
diabásio, que- é uma rocha decorrente de um derrame
grande de lavas, que existe em toda a bacia do Paraná e
do Uruguai, que são as melhores terras que nós chamamos de Trapps paranaense; são sblos muito bons. Entretanto, aqui nó cerrado, o solo é decorrente da desagregação do arenito. O arehitõ -é uma ·roCha sem Sais riliiiC:
rais. Entretanto, verifica-se-que, apesar· da baixa fertilidade, de não ter quase nitrogênio, não ter fósforo, ~ão
ter potássio, mesmo assim o cerrado está fazendo Uina
revolução.
E aqueles que estudam a agricultura brasileira eStão
dizendo, e com muita certeza, que por volta do ano 2.000
a maior agrícultura do Brasil será a agricUltura do cerrado, exatamente na zona de maís baixã. fertilidade do
País.
Mas, é preferível ter uma baixa fertilidade, quer dizer,
uma composição química relativamente pobre, mas ter
esses planaltos, essas planícies, que facilitam a mecani~
zaçàaL O cerrado_ é frisável, ele recebe água como uma_es~
ponja, estoca água. Nós temos abundância de água mesmo nos períodos de estio. Quer dizer, a única deficiência
que temos é exatamente a pobreza -digamos- química do solo. Mas isso é profundamente remediável, é
facílimo. E Deus nos colocou aqui perto, na região do
Paranaíba, pois toda essa região tem muito fosfato, que é
a deficíêncíã. maiOr;-e o macro-elemento maís assencial às
nossas lavouras. De maneira que tendo fósforo, jâ ·que a
deficiência do potássio não é tão grande, e nós temos, aí,

as jazidas de Carmópolis que, como V. Ex~ sabe, tem
grandes possibilidades de suprir as deficiências de fosfato no Brasil. O nitrogênio sim, deriva da indústria do petróleo, sob a forma de urêia ou de sulfato de-amónio, que
é um macronutriente relativamente caro, e que é hoje suprido pela própria alternãncia_das culturas. Planta-se soja, com a inqculação ___,.e o Senador CarlosChiarelli, que
é do Rio Gi'ande_ do Sul, embora não _seja agricultor, já __
deve ter ouvido falar muito nisso·- e com_ a soja corrije
o solo; ela, através das bactérias nitroficadoras, absorve
o ar atmosfêiíCo, sintetiZa e dêíxa, talvez, uma bas-e de
200 quilos de amônia ou de nitrogênio por hectare, que é
uma coisa extraordinária.
-Põrtãnto, essa oPiniãO é realiilei'lte dispai-ãtad"ã". Acho
Cjue a -nossa possibilidade de evolução é total. E c_om os
anos, à medida em que o terreno é trabalhado, é ajudado, ele fica cada vez mais fértil. A prova disso é que os
terrenos de Brasília, com a oorreção de calcârio, etc. estão dando uma produção de soja de 30% superiOr à do
Rio Grande do Sul e do Paraná. Portanto, compensa c-olocar o calcário para correção da acidez, e o adubo, talvez um pouco- mais que no Paraná ou no Rio Grande do
Sul, 30% a ·mais de produção, e os grãos colhidos aqui
-dão 25% di! óleO -a- ii:laiS do que os grãos produzidos no
Sul, exatamente por influênCia do nosso dima. Quer dizer, o clima tem uma ínfluência decisiva. Portanto, muito oQrig<ido a V. Ex', Senador João Lobo, pelo aparte.
E vou prosseguir, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Importante é frisar o fato de que não é prudente em
um planejamento económico, Utilizar-Se o Setor agrícola
como fonte de empregos diretos para a população, em
larga escala. ~ discutível a eficácia soc.ial da agricultura
intensiva em mão-de-obra. Exatamente o que falamos.
A agricUltura mec~nizada gera menos empregos diretos, mas, em contrapartida, gera uma quantidade bem
maior de empregos indiretos no setor industrial, o que
aurriellia o ilível global de empregos, baixa o custo de
produção de alimentos, aumenta o desempenho geral da
economia, com visí.i.reis reflexos na melhoria do padrão
de vida das popuia'ções rurais e urbanaS.
Tal debate é Í!Ilportante no Brasil, em que os setores
rurais e urbanos _da economia se encontram em um ponto de estrangulam~nto~ e onde se fafão necessárias reformas político-estruturais, se é que desejamos que o País
continue a se des.envolver dentro dos cânones da econo·
mia de mercado. E: claro que tal análise deve levar em
conta as circunstâncias de formação histórica de cada
país.
A República de Bengala ocupa 74% de sua população
atíva na agricultura, com renda per capita de 130 dólares
anuais apenas.
A ln dia tem na agricultura 63% da sua força de traba.
lho, e umã renda anual de 241 dólares.
As Filipinas têm na agricultura 45% de sua população
ativa, e uma renda de 690 dólares.
A China Popular, que tão grandes progressos tem feito, com 59% de sua força de trabalho na agricultura, possui renda de 290 dólares.
Sri Ui"n"kã.,-O ceaao~ tem 53% disu<i-população ativa
na agricultura e 270 dólares de renda per capita.E por aí
vai, sempre mostrando essa mesma linha, indicando que_
quanto mais intensivo o trabalho humano na agricultura, em geral são piores as condições do país.
Verificámos que, como na Europa, os países do Terceiro Mundo com menon:ontíngente da sua população
ativa õa agrícultu·ra, devido a- maiores índices de mecanização agrícola, têm uma economia com melhor desempenho e ~aior eficiência, obtendo o maior volume de
produção.
Não devemos, contudo, confundir eficiência com eficácia. Exemplos de uma possível confusão seriam a Chi~- na Popular e a ln dia. Tanto um quanto õ outro país têm
aproximadamente o mesmo perfil de distribuição popu]acional quanto à ocupação pelo setor agrícola. Suas rendas per e-apita são mais ou menos da mesma grandeza, a

Chiria Popular com 290 dólares e a India com 241 dólares. A agricultura nos dois países é a maior fonte de emprego. Poderíamos dizer, então, que suas economias têm
a mesma eficiência! Em termos quantitativos, talvez, se
tomarmos os seus PNB's per capita como indicador abs_oluto de efiCiência.
Contudo, a economia chinesa tem mais eficácia que a
indiana, pois satisfaz a llm elenco bem maior de objetivOs. ExemploS:- a saúde pública na Chfria é razoável, o
que não Ocorre na lndia. A alimentação do povo chin!s é
mais aôeqUaáa qUe a do povo indiano. Na China existe
pobreza, mas com um austero padrão de bem-estar social, não existe miséria das castas inferiores. A cultur~
Hindu, se bem que riquíssima-, tem na miséria dos párías
- uin doS seus componentes sistêmicos. OSisteriúi sOcial de
casta na India é mais um daqueles itens que têm a ver
com as peculiaridades históricas de um dado povo.
Por isso, não podemos com os indicadores econômicos aqui utilizados, fazer afirmações categórícas, indepehdentes do contexto cultural, histórico e sócioeconõmico de cada país.
Evitei_citar os países da OPEP. Os países exportadi:ir"es
de petr6Ieo apresentam aspectos curiosos; o Kuwait, por
exemplo, tem renda per capita de quase 20 mil dólares
anuais, a maior do mundo. Evidentemente que isso não
significa um distributivismo social, é um dado meramente matemático. Sua agricultura é praticamente inexistente.

A Arábia Saudita possui 60% ae sua força de trabalho
na agiicllltura e tem uma renda per capita de 11.260
dólares. Isto se deve ao fato de os sauditas subsidiarem o
setor agrícola com os excedentes de sua indústria petrolífáa, a um custo altíssimo. Seria muito melhor importai,
mas o povo ia fiCar-à-toa, pois não haveriam empregos.
Mas, mesmo assim, foi a solução encontrada para prover
empregos à população saudita, pois é míníma a·-vocãção
ãgrícola da Penísula Arábica.
O que desejamos, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, é
propor algumas reflexões sobre temas debatidos em nosso País, temas que reconhecemos estratégicos para o nosso futuro. Referimo-nos ao longo debate sobre reforma
agrária._ Por que utilizei um preâmbulo longo para entrar
em tal clss"U-nto, que é o objetivo central deste discurso?
Porque não existe planejamento económica_ possível
para o Brasil sem que deslindemos de forma adequada o
nó górdi_o que sufoca o nosso desenvolvimento agrfcola e
industriaL Nosso desenvolvimento agrícola não será eficaz se não o dotarmos de uma estrutura fundiária eficiente. O setor urbano de nossa economia, nossas indústrias e o setor de serviços não se desenvolverão sem que o
seta r primário lheS ofereça insumos em grande escala. E,
no S!;!tor primário, a atividade agrícola é vital e estratégiCa; POis é aí q,ue õbtereT!_l~S ~limentos para a nos~a eopulação e é daí que movimentaremos uma enorme gama de
indústrias subsidiárias_da agricultura ou fornecedoras de
iOsUmos essenciais para a realização de _uma agricultura
técnica e moderna.
Toda a eçonomia brasileira será revitalizada se construirãiãs uma agriCultura forte e sólida. A reforma
agrária democrática é indispensável para a consecução
de tal objetivo. A racionalidade fundiária é vital até para
a: sobrevivência da economia e da livre iniciativa no País.
Já discutimos aqui o problema das agrovilas, que, sem
dúvida nenhuma, é uma das mais expressivas manifestações da necessidade da reforma agrária. A reforma
agrária provoca em muitos, ou em cada um, idéias diferentes, mas na verdade é uma modernização da atividade
(tiral, não--implica, absolutainente, em distribuição de
terras, seja a baiXo preço ou seja de graça, que s-eria a
forma mais arcaica e inconyeniente de se proceder uma
reforma agrária. Nào é isso que procuramos e nem desejamos. O que queremos é exatamente estabelecer bases
de_ organização e de oportunidade de usar a terra, mas
não esse espírito elementar de simplesmente distribuir
terras.
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V. Ex• permite um aparte?

O SR. MAURO BORGES nobre Senador Passos Põrto.

Com muito prazer,

c;> Sr. PãSsos J?ôrto- Nobre SenadOr Mauro BorgCS,
V. Ex• faz um discurSo da-riiaior imP-Ortância. Há muitos
anos que eu venho pregando tambêm o que considero o
fato fundamental da ruptura do atual sistema existente
no Brasil, que ê a frâgif esti"utuia agrária que nos mantém. CriOu-Se no Pais, que é Sobretudo Um País dC sincretismo religioso, o-mito de que- rCtõiina agTâria ê revo:
lução, que reforma agrária é tomar teirã de quem lutou:
de quem herdou, de quem recebeu por vários motivos,
com o objetivo apenas de a usurpar daqueles que trabalharam, quando ela é o caminho lógico _de um País capitalista, para fazer, primeiro, t.im merCado inteino de con~
sumo. SegUndO, resO]ver "õ Problema social brasileiro
que evitaTia iil.Char as grandes cidades, etc. Efltão, considero a reforma agráriá o capíiulo pf-itrieiro e fundàmen-tal de qualquer governo que queira realmente modernizar o Brasil.
O SR. MAURO- BORGES- Pei-feitamente.

O Sr. Passos Pôrto - Isto ê muito grave, sobretudo
no Nordeste. Num Estado como o de V. Ex•, ainda há
fronteira agríCOla, ainda há expansão, ainda há uma fase
de ocupação da fronteira agrícola, com objetivos t~
bém económicos. Mas, a reforma agraria ~ sobretudo
um problema social. Sabe muito bC:m V. Ex•qUi80% Cl.o$
produtos alimentares no Brasil, são todos feitOS mi pe~
quena propriedade. Ninguém pense que a grande propriedade vai se dedicar à produção de alimentos, por que
ela se dedica sobretudo a produtos de exportação, a produtos industriais, a se servir de insumos, como por exemplo, a agroindústria canavieira, a indústria do café,_etc.
Mas, a produção de alimentos no Brasil está vinculada à
pequena propriedade, à propriedade familiar. Mas, isso
não significa- que- vá se tomar -a terra de quem- a tem. O
GoVerrio tciri- que assumir o ôO.us de uma nova distribuição de terras no Brasil, por processos pacíficos, porque sem criar esse mC:rcado interno para- essas populações não qualificadas do interiOr que S6~Sabem trabalhar a terra, se o G-overno- não resolver este. problema,
não tenha dúvida o Brasil marcha para um impasse social. ACho que qualqUer Governo que ..sC-dedícir à solução desse problema- fique ciente V. Ex•.:..... e5tará. fãzendo a infra~estrutura do futuro BraSil que todos alme-jamos. Quero então me solidarizar com V. Ex• pelo amplo e abrangente discurso que vai buscar, -inClusive~
exemplos em paíseS ci_Ue, já resõlveram esse problema,
através da reforma agrária. Muito obrigado.
O SR. MAURO BORGES- Sou eu quem agradece a
V. Ex•
É exatamente isso. A reforma- agráiía não significa

choque e âs vezes se diz reforma agrária radiCal, quando
seria melhor dizer·se reforma ag.rária democrática, porque o radicalismo, muitas vezes; só leva à violêncía.
Continuando, Sr. Presidente, Já vimos, com longos
exemplos. que a geração de empregos diretos através da
agricultura é economicamente ineficaz. Não entendo que
reforma agrária adequada seria repartição da terrã nos
clássicos rriódulos considerados de tamanho mínimo
para a subsistêi:lcül-de uma família de tamanho conside-rado ideal para a zona rural. Isto seria condenar nossa
população camponesa à marginalidade dos_ benefícios da
civilização. Não entendo, tampouCO, por reforma
agrária a entrega de títulos de enorme glebas de terra a
uns poucos indivíduos, a titulo de realizarem uma agricultura empresarial, quando isto na verdade não ocorre.
Na verdade, tal medida seria apenas a continuidaàe do,
muitas vezes centenário, método de concessão de carias
de sesmaria, origem das distorções fundiárias exiSteriteS,
hoje, no Brasil.
Não existe uma política fundiáría · hotrio8ênea- a Ser
aplicada para todo o Brasil, tem que ser regionalizada.

Nosso País, de dimensões Continentais, j>ossui 4 grandes
macrorregiões agrícolas: o Centro-Sul (Regiões Sul e Sudeste), e NOrdeste, o Centro-Oeste e o No"fte-Noro_este.
Tal macrozoneamento agrícola comporta uma infinidade de subz_oneamento microrregionais, que_ requerem
uma política direcionada. A EMBRAPA tem diversos
centros de pesquisa específicos para cada uma das grandes zonas agrícolas acima mencionadas. Existe o Centro
de Pesquisas do Cerrado, que tem produ~id_o grandes resultados para nós com pesquisas interessantíssimas, localizado no DF, o Centro de Pesgui~a,s do Brasil Semiârido, no Nordeste, um Centro de Pesquisas para ·a região tropical úmida, na Amazônia; e Uffi centro de Pesquisas para o Centro-Sul, em São Paulo. Quatro grandes
centros de pesquisas agrícolas, conforme as quatro grandes regiões a-grícolas que existem.
Todavia, antes de recomendarmos medidas concretas
para o desenvolvimento agrícola de_ nosso País, gostaria
de levantar alguns aspectos de nossas formação histórica, que explicam nossa atual estrutura de posse da terra.
Diferente dos Estados Unidos, o-nde o Presidente
Abraham Lincoln realizou uma reforma agrária por antecipação através do Homestead Act, o Brasil nunca pro~
moveu uma ocupação e conlonização ordenada de seu
território. Até nossa Independên"cfa,- o- noss·a P3.ís fOi
m;mtido como uma valiosa autarquia territorial do vasto
império lusitano. PortUgal não terlá meSmo condfçõéS de
ocupar e Colonizãr siia Vasta pOssesSão nO-NOvo Mi.uldo,
pois à ~po~ dos descobrimentos a população lusa era de
apenas uni milhã·o e seiscentos iníf habitantes_
De qualquer forffia, a instituição das Capítanias Here-ditârias foi a: primeira iniCiativa dO reino PortuguêS para
tentar a ocupação brasileira. O soberano português tentava estimular empresários particulares no desenvolvimento de sua nova possessão coloníal. Tal regime fo_i
pobre de resultados. Foi revogado e instituiu-se o Governo Geral, não tendo as Capita-nias Hereditárias innuenciado noSso sistema de posse e uso d~ terra.
O_ mesmo não ocorreu_ com 9 instituto de S:esm.arias, ·
que marcou de forma áÇfinítiva a primeira- fase de_ nossa
estrutura fundiária. As Cartas de Sesmaria, com fundamento na Lei Régia de 26 de junho de- 1.375, segundo à
expressãq "terra devoluta", ou seja, nos dizeres de Za~a~t?-.. ''t~rra_que, tendo sid9_transferida ao sesmeiro, ret<?rnava ao patrim_ônio d<!, Coroa por 1nifd1mplemento
das condições a que o beneficiário da concessão se abri·
gara a cumprir", O Regente D. Pedro, atendendo a pedi~
do de um posseiro, determinou a _suspensão de todas as
sesmarias até a convocação de uma Assembléia Geral
Constituínte e LegislatiVa. Durante os próximos 28 anos
o País viveu o que foi conhecido como império da posse,
pois neste período não havia normas para aquiSíção de
terras.
O Brasil, do ponto de vista dominiai, tomou aspectos
caóticos até que, em 18 de setembro de 18.50, o Governo
Imperial promulgou a Lei n~" 601, que, pela primeira vez,
entre nós, tratou da forma apropriada o instituto das tertas devolutas e disciplinou a legitimidade das posses
mansas e pacíficis. Em 1854 criou-se õ Registro Paroquial, ao qual nossa jurisprudência não confere_ qualquer
direito imobiliário.
Com o advento da Constituição de 1891, a União ficou apenas com uma faixa de terra contígua às fronteiras, necessárias à defesa nacional, faixa de 66 quilômetros de largura, e com os terrenos de marinha. Conforme
a doutrina:ultra federalista de então, as terras devolutas
passaram ao patrimôiliO dos Estados. Os governos esta~
duais não souberam fazer bom uso do enorme património que passaram a ter, em parte d6vido à iriexistência,
até 1934, de normas que limitassem as concessões de terras à pa:rtkulares. Não é raro encontrarem-se títulos expedidos antes de 193-0, concedendo áreaS de 400.000 ha.
O Decreto-lei nt>' 9.760, de 5 de setembro de 1946, regulóü-ã discriminaçãO ae tefnis-, âlsciplíiioU-as formas de
acesso à propriedade de terras públicas e definíu o que
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era terra devoluta da União. Nem 1956, a Lei n~" 3.081
disciplínou o piocesso discriminatório das terras federais, estaduais e municipais. Tal lei, contudo, não teve
eficácia posto que imprimiu grandes complexidades aos
ritos processuais.
Em 30 de novembro de 1964, foí promulgada a Lei nl'
4.504, conhecida como Estatuto da Terra.
Devo dizer que antes o Estatuto da Terra, como Go~
vernador do Estado de Goiás, criei o InstitutO de Desenvolvimento Agrário- IDAGO, que foi VCrdadeiiamente-, um documento que antecipou o Estatuto da Terrã.
O Estatuto da Terra teve a maior importância; criouse o IBRA, o INDA e agora, o INCRA.
Tamanha é a relevância da questão agrária e dos
problemas fundiários para o nosso futuro que õ Presi·
dente João Figueiredo julgou oportuno institUir o Programa Nacional de Política Fundiária e criar o Minis·
tério Extraordinário pãra Assuntos Fundiários, através
do Decreto n9 87.457, de 16 de agosto de 1982.
A atuação do Ministério para Assuittos- Fundiários
busca. nas palavras de seu titular, o Ministro Danilo
Venturini. ''assegurar o cumprimento do princípio constitucional da função social da proprieda-de e contribuir
para o aumento da produtividade rural". O Ministro
Ventuiihi afirmou no I Encontro Nacional do Si~tema
Fundiário qÜe,_ "nos últimos 5 anos (de 1979 a março de
1984)_._ foram titulados 645 mil novos proprietários, cOr. respondendo a uma área de 47 milhões de hectares, ou
seja, praticamente duas vezes a área do Estado de São
Paulo".
Vejanl bem o problema que isso irá dar, no futuro,
para essa população dispersa. O que não teria sido para
o Brasil se não se fizessem, pelo menos, os embriões daS
agrovilas, que estabelecessem a possibilidade posterior
da organização das cooperativas? h quase certo que essa
população toda, que recebeu os títulos, passará para
frente e os grandes proprietários os comprarão, ·advindo
daí um latifúndio dentro de muito pouco tempo.

No pronunciamento do Miriistro Venturini nãQhá informações do tamanho das novas propriedades e de que
forma essas vêm sendo incorporadas ao processo produtivo. O fato e que a agricultura é vital para a revitalização da economia nacional e nossa agricultura só realizará o seu potencial- é bom que repisemos- se a estrutura fundiária brasileira sofrer uma reforma eficaz.
Seria injusto acusar o Governo Fig-ueiredo de ter pro·
duzido o atual estado de coisas no Brasil. Nem foi o regime de 64 que gerou as atuais estruturas sócioeconômicas do País. O Brasil sempre foi um País rico,
mas sua oligarquia, desde os tempos coloniais, exerce o
poder de forma tacanha e, às vezes, até brutal. Não somente fomos o último país do Hemisfério Ocidental a
abolir a escravidão, o Brasil pós-abolição manteve um
sistema econômicO perverso e socialmente iniquo. A República Velha era conhecida comQ. "a república dos con·
selheiros do Império."
Mesmo a Revolução de 30, o primeiro e talvez único
movimento polític_o com grande participação popular, ficou-sob o comando da mesma oligarquia conservadora,
que sempre se renova para melhor manter o poder, mas
que nunca prepara o povo para o exercício do autogoverno, que é essencial se ainda quisermos ter democracia
no Brasil.
Não estou fazendo acusação a nei1.hum setor em particular, são as doenças do nosso povo-.A Era Vargas finalizada pelos anos JK, deu ao país
grande impulso modernizador, a estrutura sóCio~
econômica permanecia intacta. O Presidente Juscelino
- Kubitschek foi um modernizador para ao País.
O regime instaurado em 64, buscou manter o impulso
modernizador iniciado na Era Vargas. e favorecido pelo
crescente comércio "internacional.
1: verdade, as exportações brasileiras cresceram muito
nõs últlnios 2d anOs. E, hoje, grande parte de nossa ex~
portação não é matérias-primas, mas de miri.ufatufados.
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De qualquer fOrma não devemos nos esquecer que as exportações brasileiras não cresceram mais do que os fildi-

ces de crescimento do comércio internacional. Não houve apenas o milagre brasileiro.
Além do que isso não alterou as seculares estruturas
do poder que marginalizam dois terços_da população
brasileira. Na verdade, a situação das populações caren-

tes piorou com o regime de 64.

E claro que as causas de tal quadro é a pauperização
crescente da população brasileira, à qual já nos referimos. Mas vale a pena adiantar mais exemplos. Segundo
eSJudo rec,:entemente realizado, cerca de dQis terços- da
nossa força d_e trabalho ganha até dois salários mínimos~
O salário mínimo, legalmente, dev~ria representar a renda necessária para ·a alimentação, habitação, transporte,
vestuário, saúde, educaÇão e_ lazer. Estima-se que,
nossos dias, "ô s-aláriO m]nimô vigente nào 'seja su"ficienfe
para prover as necessidades _legais de alimentação básica
para-- uma: única pessoa.

em

Segundo o Ministr_o Delfim Netto, em 64 a economia
brasileira era a 48• do_iilundo, e hoje é a 8• maior economia do mundo. Isto é verdade. Também é verdade que o
- S_egundo estudos do DIEESE o _custo de ração essenBras"il é o 41' maior exportador agrícola do mundo. Tais
cial, 8.1imen"io -considerado -neCessârio a uma única pesfatos apenas agraVam alguns fatos que exponho a seguir.
S9a exigiã. 87,3 -horãs de trabalhÕ por mês em d.ezemhro
Em 74o IBGEea FAO, elaboram o ENDEF, Estudo
de 1965-; Oe ·umapessoa gaOõã.sSe o salário rilrnirrio. SeiS
Nacional de Despesa Familiar. Na pesquisa foram visianos depois, em dezembro de 1971, esta cifra- passou ·a
tados 56 mil domicilies espalhados por áreas rurais e ur113,4 horas. Em dezembro de 1981, eram necessârias
banas de todo o País, em diversas faixas de renda. As
120,4 horas de trabalho mensal para se comprar a cesta
conclusõ_es já são do conhecimento público, mas vale a
básica de alimentos. Em outubro de 1983 os salários
pena repeti-las mostrando a sua gravidade. Em 74 tívemíntrrios tinha seu poder de compra de tal forma erodido
mos a sexla maíoi' põpU.Jação mundial com grave desnuque
eram necessários 262,3 hOras para se comprar a
trição. Segundo Ricardo Abramovay só perdíamOs rieSsa
ração essencial. Ora, a_jornada normal de trabalho em
triste competição para a lndiit.,- a Indonésia, o Banglaum mês é de 240_horas, o que torna o salário mínimo indesh, Paquistão e Filipinas. Treze e meio milhões de bras_ufidente. É_claro que se dois terços de nossa força de
sileiros oCOnsumiam menos de mil e seiscentas calori8.s
trabalho percebe rendimentos na faixa de dois salários
diárias. Por volta de 55 milhões sofriam subnutrição crómínimQS, a ~_u_bnutriç_ão é_.uma_ conseqUência inevitáVel
nica. No total, o Brasil possuía 69 milhões de_ subnu.trL
para as populações brasileiras.
dos, perfazendo um total de 67% de sua população.
O que ocorreu no Brasil em lO anos? A situação s_e
O que pode s_er feito? Recriminações não serão o caminho mais prudente, Os erros do passado_ sem qualquer
agravou. Temos hoje 86 milhões de subnutridos, o que é
demagogia- reinonfam a séculos, Já vimos também ql_le o
uma vergonha para o nosso País. O fazendeiro, no Brã.processo br_a~ilt;:iro de urban_ização ainda não acaOoU.
sil, muitas vezes tem opOrfuiiidade de tratar melhor o seu
Ainda__temo~JQ%
de nossa fo.J;"ça de trabalho no campo.
gado, do que está sendo tratado o povo.
Se o Brasil prosseguir em seu d_esenvolvimento_ industrial
Pela letra da Lei os escravos se emanciparam dos seus
a população rural ainda vai dimiriuir. J:: importante frisenhores em 1888, mâS na prâtici OS Senhores se recusam
sar istQ por set~ muitO difícil ruralizar populações já urbaa se emanCipar dos seus escravos.
nizadas.
A maioila da população brasileira está sob tutela de
uma olígarquiã., que se rec-usa--a administrar o Brasil de
Depois_9~e.o homem está '?-a cidade fazê-~o v~tar ~~~
forma competente como era âe se desejar. Dessa fõt'ma:·
é fácil!
não comprometemos o futuro de uma sociedade demoSegundo estudos da Secretaria- de Planejamento da
crática, livre, pluralista e que ainda podemos construir
Presidência da República o programa PROVÁRZEAS
em nossa Terra.
nacional identificou três inilhõe-s de hectares irrigáveis
A situação é tão grave q1:1e o próprio ~inistro Chefe
s_omente em_ Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
do Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro WalDesses três Estados, só Goiás_ tem mais de 3 milhões de
dir de Vasconcelos, declarou à Revista Veja que dos 765
hectares de várzeas.
mil jovens convocados a prestar serviço militar, apenas
_É poss_i'felj_ncorporar~se, até 19-85, 1,22 milhão de hec53%, isto- é, 405 mil foram considerados aptos no serviçO - tar-es ao proce:sso_produtivo. seguit~o o est_u~o.-em-v"ár
médico.
. · zCas drenadas~ i_irigadas, cõ-rl.segtie-se duãs -colbei~aS POr
Isso é um desastre, esse ê um fato atentatório Contra a
ano, pod~~do chegareaté três, quando bem preparada a
segurança nacional. Os homens não têm condições de ser
exploração. Nos projeto já implantados, a produtividade
nem soldadosl
média de arroz é de 5 toneladas por h a, a do feijão é de
2,5 tjha e a de milho 5tjha, enquanto a média i1aciõi1al é
Ora, sabemos que as, ForçaS Armadas corivoCãm me--de
1,2 t/ha para o arroz, 0,8 tjha para o feijão e l,Stjha
nos da metade dos jovens que alcançam IS anos. E tais
-para o milho. Prossegue o estudo: se o PROVÁRZEAS
jovens são conVocados das áreas que gozam de -mefhor
Tosse dirigido exclusivamente para a produção de alipadrão s6cl6-econômico no País. E, mesmO assim. 43%
mentos e acelerada sua implantação, podei-se-ia aldo contingente sofre- de problemas como subnutrição,
cançar grande parte do volume necessário de alimentos e
deficiência dentária ou insuficiência -de peso ou altt...ra.
erradicar
o déficit nutricional.
Dentre os um milhão e cem mil jovens de 18 anos não
convoca-dos a situação de saúde deve ser mais precária.
Aqueles _que tem formaçã_o militar sabem que um homem subnutrido pouco_ contribui para a nossa segurança.
t uma situação, realmente, desastrosa.
O Ministro Waldir de Vasconcelos julga, com razão,
que as deficiências de sã.Ude da irúUor parte da juventude
brasileira compromete a segurança e o futuro de nossa
Pátria. É alentador que nossas autoridades militares tenham conciência de tais fatos, pois não é comum um ministro militar fazer considerações tão graves, de moto
próprio, sobre assuntos que são abordados com toda a
franqueza, mesmo assim por questões, muitas vezes, de·
impossibilidade de falar. Entre os militares os Que falam
são, geralmente, aqueles que são autorizados.
As palavras do Ministro _do EMFA representam fatos
de que o estamento militar tem consciência da realidade
nacional.

Entretanto, se os- problemas fundiários constituem
obstáculos, c_onstituem impedimento da agricultura, em
poucas áreas do Brasil, na maior parte elas não consti-tuem obstáculo fundamental, o caso do crédito agrícola
está constituindo, realmente, uma obstrução, porque _só
pode fazer agricultura quem tem recursos próprios. E,
quem tem recJ,lfSos próprios? São muito poucos.
Para tanto, bastaria destinar 50% da área total prevista para o cultivo de arroz, 30% para o feijão e 20% para o
milho. Com isto, em uma única safra, teríamos 3,05 milhões de t0i1eladas de arroz, 925 mil toneladas de feijão e
1,22 milhão de toneladas de milho. Tal esquema ainda
permitiria niiril mesmo ano agrícola, produzir umâ Iorrageira (po"r exemplo, aveia) em quantidade suficiente
para alimentar um rebanho leiteiro por toda a entressafra, aumentando a produção de leite em 30%.
O Brasil está jogando leite fora. Não há consumo.
Cada vez que aumenta o preço do leite diminuem aque-

-
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les que o tomam. A média de consumo do_ brasileiro é
uma colher de sopa por dia.
Além do que, criar-se-iam 549 mil empregos diretos.
"Esta -é uma boa proposta de governo e sua _origem são
estud-Os de técniCOS- do próprio goVerno federal.
Podeffios ainda adiantar que, se existe fõine ilo Brasil,
é Por Incompetêncía das classes dirigentes brasileiras. A
verdade -é que nãO estamos administrando bem noSsOs
reCurSOS" hliffiãõoS ·e·-econõm"icos. A" Propósúi referldã
acima diz reSPeito a uma área de apenas 3 milhões de ha
situada em: MiOas Ger8.is, Rio de Jail.eiro -e -São Paulo,
que CõrreSPoride ã-Lúriã I ração da ârea frrigável de todo o
Pais.
Segundo o Ministério da Agricultura o Brasil poisui
um estoque de terras agricultáveis de 450 milhões de ha.,
de uma área total aproximada de 850 milhões de ha. Al..
guns sustentam que uma parcela maior do território brasileiro é --seja -a-grícii1táYel. "O Brasil tem incorporado à
produção 150 milhões de ha, dos quaiS aproximadamente 45 milhões são destinados à agricultura, e 1 milhões
se de"stiiuuTI~à_ peêilária:-segundo uma estima ti Vã cOíiser:."
- vadora do Ministério da Agricultura, ainda temos um estoque de 300 milhões de hectares a serem incorporados
ao_processo produtivo- quer dizer, a expansão da fronteiÍã: ilgrícola ainda vai rlurar muitos anos, em çondições
diversificadas de clima e a requerer tecnologia diversificada de exploração.

os

-se as estimativaS -dos técnicos do Governo coD.síderam
que a explor~ção ra~ional de 1 milhão f! pouco <;te hecta~~ pode Produzii mai_s de 500 mil_ empregos diretos, a
agricultura nacional pode fornecer empregos diretos a
tõda população brasileíra rural subaproveitada, O que
revitalizaria os_ __setores urbanos de nossa economia: ~
~dêil~C:...9~'?~,~í vãf~nvolver os empregos da agroindústría.
Por tOdos esses fatos podemos afirmar, sem medo de
err~r, qlle a agricultura_ brasileira é a ~aída para a nossa
ciise eConômica.~ Através da agricultura poderemos redireciona_r o processo de urbanização brasileira, que tem
ocorrido 9~ forma caótica. Poderem-os distribuir -as cidades· brasileiras de forma mais equilibrada em nosso espaço geográfico, evitando a formação irracional de me-galópolis, conio Rio de Janeiro e São Paulo. Não devemos nos esquecer que é a má organização da exploração
-agrícola que g~rou tais mon'stros urbanos e que os urbanistas áa- ONU julgam -Ser impossível de ser administra-aã de fcirma adequada. Tais técnicos collsideram como
limite tolerável da grande cidade, aquela que tenha 750
mil habitantes, ~;:Qm seTviço para um milhão -de pessoas.
Joelrni~_ Beting, jorl)._alista fam0$_o, afirmou que aPenas
Estocolmo se enquadra nesses parâmetros; a única cidade do mundo. Quer dizer, a quantidade de serviços é superior_ às necessidades da popul3.ção. Nós sabemos qUe
os dados de São Paulo são de arrepiar; mais da metade
da população não tem esgoto, na Cidade de São Paulo, e
uma grande parte da população não tem água.
Alêm disso não devemos nos- esquecer que·as maiores
concentrações de pobreza do País não são mais as zonas
rurais do NordeSte, mas sim as periferias das grandes
metrópoles do Centro-Sul.
O Sr. Passos Pôrto -

Permite V. Ex• um aparte?

? SR. MAURO BORGES -Com muito prazer.
O Sr. Passos Pôrto ~V, Ex• faz um discurso muito
bom, ~mplo, e sei que ele está quase ao finaL E vê V. Ex•
o~que ê um Pa!s depois de quatro séculos de colonização,
de_ acertos e_ erros, de avanços e de recuos, o que é uma
colQni,zação portuguesa, que não transferiu uma nação,
transferiu um E~tado para o Brasil. Quer dizer, CO!D-eçamos mal, ao inv'és de se ter transferido para o Brasil uma
nação, a nação_portuguesa, eles transferiram realmente o
estado português, com toda aquela superestrutura administrativa e burocrática, que até hoje persiste como defeito, como distorção da administração pública brasileira.
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Vê V. Ex~ que nós estamos chegando ao final deste século, um País que é a oitava economia do mundo, mas flagrantemente injusto no tratamento ao_ seu povo. Mais de
80% da população ganha menos de 5 salários mínimos,
mais da metade ganha um saláiio mínimo, o qUe equivale dizer, metade vive na riiíséria, e uma peqU.Cna elite econômica, de capital, em torno de 5%, vive riiiin País ciVilizado. Vê V. Ex• a complexidade deste País que nós va.:.
mos entregar no dia 15 de março ao futuro Prisidenteda
República. Uma Nação que realmente cfesceu nestes
vinte anos, os números absolutos são fantásticos. Se v:
Ex• for ccirilpiuar o Brasil de 64 ao Brasil de84, V. Ex'
vai ver que desde os índices- de exportação, PiciàuÇão dC
petróleo, energia elétrica, todos os índices da macroeconomia, ó Brasil cresceu, mas os objetivos-furidamentais,
a sociedade brasileira que deveria ser a benefiCiária de
todo esse processo, lamentavelmente o que V. Ex• diz af
é uma grande verdade. Agora, como sair disto? A reforma agrária e u-ma reformulação total no processo educacional brasileiro, também, porque o poVO br3SírCirõ -não
está qualificadO- pari ·a produção. Então, não há como
essa massa de analfabetos, não só os analfabetos de natureza instrucional, mas os chamados analfabetos profissionais, que são aquelas pessoas que têm o curso primário, m-as não sabe~ fazer Dada, são aquelas pessoas
que têm o curso ginãsial e não sabem fazer- nada. Ele tem
o curso ginasial, mas não tem nenhuma informação de
natureza técnica qualificada, para produzir, com rendimento, para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil está
dirigido com uma economia de mercadQ, com_as.muld_nacionais, que todos reclamam mas ·que têm prestado
wn grande serviço acr Brasil no sentido _de trazer informações tecnológicaS,e bens tecnológicos que são do consumo geral, indústrias de bens duráveis, indústiiiis de
consumo. Então, é este o Brasil. Falou-se muito no milagre brasileiro, mas eu falaria mais no chamado mistério
brasileiro, aquilo que Octávio MB.ngabeirã diagnosticou,
ao assumir o Estado da Bahia: - Bahia, o Estado mais
rico do Brasil era, no entanto, o da população mais
pobre. Dizia ele;_ ..Há um mistério ria Bahia". Então, é
este mistério brasileirO que tem que ser repensado pela
sua chamada elite intelectual e dirigente e não atravês de
ideologia de poder. Mas como reformular, como restringir aquela mais valia que está sendo creditada a essa pequena elite, que ê a beneficiária do sistema, e como _drenar isso'! Attavé~rde quais capilares nós poderemos fazer
uma reestruturação da vida econômica e socíã.l do Brasil? Mas tenho certeza de que está iri&eridaa-r"eforma- dã.
estrutura agrária à nova educação brasileira e os meios
de comunicaÇão devem desviar a sociedade para os objetiv·os fundiine"ntais e·petrnanentes do País, porque vivemos, hoje, na superficialidade das infoi-ri:taçõ-es alienfgenas, numa sociedade completamente distorcida, o que
causa desalento, sobretudo para V. Ex• e para mim, porque somos da mesma geração, daquela geração que sonhou, porque desde aquele tempo são esses os objetivos
de fazer deste Pafs, pelo menos, um País mais democrático sob o ponto de vista econômico. Mas o discurso de V.
Ex• é amplo. Tenho a impressão de que ele exaure todos
os aspectos do problema. Deve ser lido por todos nós e
deve, sobretudo, ser executado pela Nação brasileira.
Receba V. Ex• as minhas congratulações.
O SR. MAURO BORGES - Muito obrigado, fico
muito honrado c_om o aparte de V. Ex• Realmente é tarefa para gigante e enVolve· a todOs nós, sem-distinção de
partidos.
O melhor exemplo de coloniz_ação e estrutura fundiária nos países capitalistas é o dos Estados Unidos da
América.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Peço a-o-s
Srs. Senadores que não aparteiem mais o orador, pois S.
Ex• Já está com tempo esgotado.

O SR. MAURO BORGES
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~-Mu_ito_obrigado,

Presidente. Vou concluir com brevidade.

Sr.

Em 1960 o tamanho médio da fazenda americana era
de 118 ha. Em 1984 o tamanho médio- da exploração
agrícola ~mericana é de 165 ha.
Vejam, houve um aumento da propriedade e não diminuição. Isso, evidentemente, por causa da cultura mecanizada, os minifúndios não convivem bem com a grande
mecanização.
Par8. termos uma noção comparativa de tais valores,
no Brasil
1975 os latifúndios com mais de LOOO ha. _
ocupavam 43% da área do país incorpOrada à produção.
T"!_is propriedadçs cOntribufaffi com apenas 14% do valor
da produção.
Os pequenos e médios estabelecimentos com menos de
_ 100 ha., apesar de ocuparem apenas21% da área em pro-dUção, formarãm 53% do _valor da produção agropecuária.
É o que_ falou o nobre Senador João Lobo.
As Unidades de_exploração entre 100 e 1._000 ha. contribuír@l c_qm o_ resta~te de nossa produção agropastoril, ístO é, 20%. O_b_se:rvamos, Portanto, que também no
Brasil o latifúndio se correlacio_na com baixa produtividade rural.
Não sou contra a grande propriedade bem administrada e produtiva. Não há limitação de âreade atividadeno
campo, desde que seja realmente aproveitada. Somos
contra, a própria ConStituição diz, a propriedade que
não tem função social.

em

Jã existem estudos extensos ·comparando os modelos
de colonização dos Estados Unidos e do Brasil, e apontam com acuidade as razões do desenvolVImento mais
rápido da nação americana. Uma das causas do maior
avanço americano foi terem os dirigentes dos EstadoS Unidos conseguido estabelecer uma estrutura fundiária
mais equilibrada e racional. Um bom exemplo da legislação americana foi a lei promulgada por Abrão Lincoln
em 20 de maio de 1862, há mais de 120 anos. Esta lei é
conhecida comQ. ''Homestead Act••. Tal lei baseou-se na
presunção de que o domfnio público era patrimônio de
todo o povo. E que um chefe de famllia sendo proprietário de uma casa ou fazenda, tal bem não poderia ser arrestado por dívidas. A lei promulgada por Lincoln preVi_a_ que qualquer cidadão americano ou estrangeiro que
desejasse a cidadania, se maior de 21 anos ou chefe de
família, ou se veterano por pelo -menos 14 dias em uma
·guerra a serviço das forças armadas americanas, oti se
nunca tivesse lutado contra os Estados Unidos em uma
guerra, tal individuo poderia reclamar a posse e o domínio de 65 ha de terra, desde que a cultivasse por 5 anos.
Tal propriedade não poderia ser reclamada por credor
em pagamento de dh~ida previamente contraída.
Um dos objetivos da lei promulgada por Lincoln era
suavizar as pressões por empregos nas grandes cidades
americanas de então. Mesmo naquela época, jâ se via
que era muito dificil fazer reverter o processo de urbanização. Só um estado totalitário disPõe de meios para
deslocar grandes populações dentro de seu espaço g·eográfico. De qualquer forma, a, ''Homestead Act" não
teve êxito quanto a cste __objetivo, ou seja, conter <1: ida das
populações para a cjdade.
Considera-se, contudo, que o mercado de terras americano ganhou estabilidade ein virtude de tal instituto
jurídico. Tal garantia para os ag"ricultores americanos
coibiu de forma razoavelmente eficaz a ação de especuladores, que não viam os imóveis rurais como bem de produção e sim como reserva de valor.
A Reforma Agrãria não e Uma invenção marXista,
como às vezes algum ignorante apressado pode ser levado a crer. A Reforma Agrária- é, no Brasil, uma condição
indispensável para o pleno desenvolvimento de nosso
potencial agropecuário e única forma de darlnos- s·egurã.nça e garantirmos a sObrivlVêriCia da- economii de livre empresa em nosso País. A Reforma Agrârià-no Br:isil
é um imperativo, se é que desejamos continuar no sistema ocidental de produção a longo prazo.
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Em vista dos fatos acima expostos estou encaminhando, à Mesa, oportunamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, projetas de lei que terão por objetivos:
- I - congelamento das terras devolutas de União para
que em tais terras sejam assentados colonos aptos à produção agropastoril;
II- disciplinar os mecanismos oficiais de crédito para
beneficiar os empresários rurais dispostos a produzirem
percentagem julgada necessária aos ProdutoS-de consumo popular;

a

III- estimular os empresários rurais com proprie~
dadses parcialmente o-Ciosas, ociosas ou com área supeJ1o~ a 200 ha, através de estímulos fiscias e creditícios a
arrendai-em glebas de terras a pequenos agricultores por
prazO nunca inferior a 5 (cinco) anos.
IV- estimular com mecanismos fiscaiS e creditícios a
organização_de cooperativas de consumo, produção e
comercialização por parte dos pequenos agricultores,
como forma de promover o exercício da mais evoluída
agricultura cãpitalista;
V- estimular através de estimulas creditícios e fis~s
o zoneamento agrfcola do País para proteger as culturas
necessárias ao .abastecimento interno bem como o
equilíbrio ecológico de nossos recursos naturais.

É claro que muitas das medidas acima expostas jlt foram tentadas em outras ocasiões.. Os governos que as
tentaram falharam por não conseguirem engajar adequadamente o empresariado, as populações a serem beneficiadas e os diversos setores da sociedade brasileira. Também eu sou empresário agropastoril. Tenho certeza de
- qu~ todQs os empresários do setor agrícola responderão
de fOrma afirmativa a um apelo do Governo se entende~
~que se não colaborarmos para o desenvolvimento do
País nossa pátria conhecerá um ciclo de violências e desordens civis como nunca houve em-- nossa histófia. E
tampouco pode~emos preservar nossos tão decantados
valores ocidentais e criStãos.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente, c peço desculpas aos Srs. Senadores pela extensão do meu discurso.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MAURO BORGES EM SEU DISCURSO:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a revista Veja, de 28 de
março deste ano, publicou artigo baseado em estudos do
Governo Federal onde afirma que8"6 milhões de brasileiros comem muito menos que as 2.240 calorias diárias
prescritas pela FAO, Como dieta mínima. Isso num país,
acrescenta a revista.. "que produz, armazena e comercia·
liza alimentos em nível razoavelmente satisfatório".
Não se deve deixar de registrar o fato de que o Gover-no Federal está atento a tal situação demonstrando que a
situação social no Brasil justifica um estado de alerta
máximo. Effi outros países mais av8ilçados uma crise das
proporções que vive nossa pátria, fruto de deliberadas
políticas econômicas do governo, talvez houvessem provocado convulsões sociais. 1:: de se louvar o Governo Federal, através de se_us órgãos de pesquisa e análise, gere
informações de profundo valor estrate-~ico que advertem
os .diverSos setores da sociedade brasileira, inclusive os
gestores dos negócios públicos, dos graves perigos que
ameaçam a paz nacional. Veja estâ de parabéns por buscar e veicular tais informações, que slo patrimônio
público do maior valor. Tanto no referido semanário
c~m~ em outros ~_rgãos da midia escrita_ e ~l_etrônica po~
dêmos observar um bom trabalho Ciue nos dá uma noção
clara dos problemas que afligem nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As primeiras soCiedades humanas tiravam sua subsistência da caça e da colheita. Há cerca de 10.000 anos
3Piir~:m no- vCihO e no- NoVo Mundo
_conjia~to de
circunstâncias que propiciaram a domestica-ção de anim-aiS Co cultivo de diversas plantas. NoS niilênios Seguintes ocorreu a extinção de diversas espécies da fauna mi~

um
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gratória do Pleistocen_Q que tin_ham si_d~ a Principal foilte
de sustento dos caçadores do Paleolítico Superior.
A humanidade tinha iriiciãdo um longo período di se.:
dentarização em locais bastante diversificados quãnto a
clima, flora e fauna.
-· ·
A espêcie humana ocupou então todo o ecúmeno de
nosso planeta, desde regiões polares até as zonas equato_riaís.
Adaptou~_se a áreas desérticas, regiões monta"nhosas,
florestas tropicais ou ti.lndras e taigils boreais.
O único_C_ontjp.ente do _globo terrestre que não e<:>nhecia ocupação humana era a Ãtitáitida", t:l"Ode nõSsa geração presen-cia a·iitSlãlaçãó de estações permaOentes de
pesquisa científica, esforço· a- que~ o Brasil afortUnadamente se uniu.
De q·ualquer fonl1a ê iffipoftante Cõn~tatar que Ciyf..
liiações têm suas origens nas remotas eras que o homem
aband9nou o nomadismõ e 3dquiriu liábítos sedentários.
A~wts historiadores afirmam que a mãior revolução cultural e técnica da humanidade foi a revolução
neolítiCa, que marcou exatamente a sedentarização do
homerrl.
Por istó, tâfnbêm podemos -chamlir-i !Cvolução neoU-:.
tica de' revolução agrfcola, que "se processou pbr
períodQ de·mj]~nios, a rigor, a priineira de diversas revoluções àgricolas que ocorreram. Pois o homem se sedentarizou 1em função da agricultura.
•
As histórias das civilizaçõeS podem ser estudadas do
ponto cfe vista do dêsenvolvimento- da agricultura.
Os eS;tudiosos· dividem a agricultUra em trêS etãp~:
Agricu!~ura -a-~tiga, ~od_em~ e contemporânea.
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A agrlcuhura ahtiga câracterizou-se po; dívers~~ sis{O:.
mas agdcolas, vários deles p·~esentes atê hoje.

. Um dbStes. o sistema. de roÇas. é o mai,s" extensivõ.do
mundo, típicO dOS põvofque habitaJn Rs terias flOrestaiS
dos trópicos e subtrópicos úfuidos.
--~ --·-"'"b. largamente usado no Brasil de nossos dias.
· O,~tfpa é rudill?-enta~ ~- ~ri_m_iti~o~ Atende d~ fo~à
limitada ,às necessidades de uma civiliz-ação, pois não
tem cap<tcidade de sustento de uma poputà"ção qi.le.uhra~
passe utri, determinado mímero de habitantes por quíJô..
metros quadrado. O uso intensivo de roças tCva à exaus~
tão do sOlo e este sistema agrícola se torna predatório e
irracionaL. Tal arguinentO fundamenta uma hipótese
para o _d_esaparecimento de três civilizaÇÕC$: maia, na
América Central, khmer (em Angkor), no atual Cam.boja, e a de ,Anuradapura, no Ceilil.9. Podemos estar segu_.ros, senhores, que a sob.rmyêri.Cia dits civilizações está
vinculada à relativa racionalidade e eficiência dos sistemas agrícOlas em que se baseiam. E mais, podemos afirmar que a agricultura rudimentar de subsistência é incompatível com as necessidades de uma sociedade com
grandes concentrações urb~na_s e que devem ser alimentadas, por um e~cedente gerado na agricultUra.

A ciVIlização greco~romana teve seu lastro agrfcola em
sistema de rotação bienal. Vem à noss~ memória O~ cai(,
de Cincinato, que deixou- o C~~ando de legiões pal-a ·retomar à charrua;· o.. que nãCf foi caSo 40lci0~ iia· !poCã_: ~
agiicultura romana p·rogrediu até a era dos Antoninós.
o advento do friiperialismo militar romano 'provocou a
decadência da agriCultura praticada na penfnsula itâlica.
As terras conqUistadas fofam distribuídas Cntre os patrícios -e seus habitantes foram feitOs escravos.
Os alimentos proveni~~_tes das terras conquistadaS
chegavam à sede do império quase que dC graça. A ·prática da agricultura em Roma tornou-se antieconômica,
passando a atividade servil. Pequenos prOprietários e escravos fugidos·se amontoavam nas cidades. Isto devido a
uma gradual concentração da propriedade fundjâria quese transformOu em domínio ·de poucos patrícios. Plín.io,
o Antigo, afirmoU que os latifúndios _puse~am a ltália·a
perder. Apenas seis· aristrocralas possliiam- a mãior pane
dos domíniOS do norte da ÁfriCa. Nero mandou matá-los
para se apoderar de suas terras.
'- ·-

subsis~ê-~da

de rarefeitas popul~ções camponesas que

Na etapa seguinte oCOrreu o colapso econômico. e SQ.ciid de Roma, com advento.de uma nova ~trutura agropastoril nos dqfllínioS EuropeliS;·e O "Mundo -Ocident3.i
mergulhou na Idade Média.
·
~
--A. agricUltura antiga também conheceu três notá v'eiS
slStetnas agrícolas: o egípcio, o Chinês e o Perua.no:--0. sist~a egípcio apareceu no quinto milênio A. C.,
no f~m ciO período·~-D.eOlítico. ·A civilização egípcia
aSSentoU-se em !liDa- agricultura altamente sofisti2ada,
iiltetl.Siva em ·trabalho humano. Como di.Pa Heródoto,
Ú.m pl-eSen·te dO ·Nilo. Os egípcios tivenifu muito engenho
em superar os obstáculos e aproveitar as vantagenS que o
-grande rio oferecia. Segundo um histori_ador de nosSOs~
culo, Arnold Toynbee, as civilizações surgem-na medida
-em que a natureza oferece às comunidades humanas desafios e ao mesmo tempo meios para superar desafioS: A
agricultura era, no Egito, praticada sob o _çontrole de
uma burocracia clericaJ, que fornecia crédito para os
agricultOres, delimitava a cada ãno a 4rea de plantio de
cada "agricultor e comprava- e- estocava as-Safras·.

A agl'icultura chinesa me~ muito a nossa at~nçãO
devido a sua importância históriça. Foi $Cmpre um sistern.a_ cto~ tipo labour_lntenslve: a força humana tem sido a
principal fonte de Cnergi!Í. deste sistema agrícola. A .sua
difusão por todo o extremo _oriente, marcou profundamente as ~Qcieçiades que o adotafam. Se considerarmos 9
total da populaçãO que utiliza tal sistema, ele~ segufa~
mente o udlizad_O· em ~ais larga escala. A partir da
ln dia, o~x.tremo oriente forma· uma Vas-ta- rCgião do plan.eta com UIJI. mes~o sistema agrícola.

A agrícuitura chinesa tem suas origens no começo dos
tempos neolitíc.os, no oitavo mllênio A.C~ Comtçou a ser
praticada, tal agricultura, na planície entre os baixos curs.os dos J'tQs Yangtze e Huang Ho, berço da civiliza.Ção
chinesa. Como a _egípcia, a agricultura chinesa era âiver- sifiCada. Contudo, se os egípCios só praticitvam a·agricultura nas várzeas do Nilo, os chineses, além de cultivarem
as vârieas de seus grandes rios, praticavam também ··culturas secas nas encostas suaves, a salvo das enchentes. O
sistema chinês difundiu-se para o sul, nos vales do Ton- quim e do Mekong, para a Indochina, Coréia, arquipéla~
. go do Japão, Malásía, Indonésia, Fiiipinâs, e India.

O camponês do Ex..tremo Oriente aprendeu a usar o
adub-:-o.de.d"iv"ersas qualidades: vegetal, vasas de rios e camlis,-resídUos de toda espêci~, IDas sótiietudo. ~terce h!!~
mano, cuidadosamente guarç(ado. Tudo é economizado
na ·VIda desse agricultOr parcimonioso, com exceção de
~~:la ~orça ~e trabalho, que é envídada aos Iímites e:dremos dã-résiS""iên'Cia ~hiimãria~

Na Améfica pré-colombiana, ria região dos Andes peruanos, a agricultura antiga conheceu, talvez, seu mais
-alto grau de refinamento. Afirma:-se -que um agricultor
moderno poderia morrer de fome em um· meio tão adverso. As cultUras· e:i-am irrigadas e adubadas em terr~ços
artificiais ciclópicos como solo também artificial. O de·senvolvimCmtó de tal sistema agrfcOla foi a Solução ade_quada às peculiaridades do relevo peruano, que apresentava vales im.Cnsos e íngremes em cujos contrafortes ocidentais se iniciava a selva amazônica. Há um zoneamento-ãgricola natural, segundo as faixas de altitud~: I) tropical; com.;o predomínio da mandioca, atê 2.000ni ;Íeima
do nível do mar, no vale do rio Urubamba; 2) faixa"iriter- mediária, atê 3.500m de altitude, com pi-ed.Orrlinio do milho; 3) acima de 3.5oom de altitude haVia o cu.ltivO· bâtata (hoje é área de plantio de trigo). Acirriá. dos 4 ..oôom
existiã:aCiiáÇão de lhama e alpaca. Após a chegada dos
europeuS; passou-se também a criar bovinos e carneiros.

ae

A agricultura ê tema fasciiüinte. Poderíamos falar longamente sobre .outros ex:eJ!!pjos COf!tO. o das civilizaç(Ses
da_ Mesopotâmia e tantas outras. Mas cieio que é suficiente pã.ra os nossos propósitos rever dois sistemas agrí·
colas da agricultura antiga, que persistem até hoj~: o &is~Cina,d~ ro~~Jou agriCUltu·ra ~ómade) e Osistema chiri.ês
(Ou de jar<!_inaiem oriental). Mas volt~mos à Europa, Onde temos grande parte de
nossas raízes. Durante a Idade Média estabeleceu-se entre os povos germânicos o ·sisfêma de "rotação trincai. As
terras eram divididaS em três glebas em torno da aldeia.
Uma gleba se destinaria às culturas de verão, a segUnda
se destinaria às culturas de inverno· e a terceira ficaria em
pousio, ou repouso, oride haveria pasto para o·gado comunal. Cada uma das três glebas atenderia à três finalidades em rodízio, o que evitava a_ exaustão do solo. O
sistema de rotação trienal estendeu-se da Europa Centrãl
para a Europa Ocidental, e, depois, para a parte Oriental
daquele continente. Era um sistema autárquico e con~~r
v3.dor; POis praticava-se uma agricultura de subsistência.
-Não havia o obji::tiVO de se produzir excedente.s ã serem
fornecidos para Um mercado consumidor.
----..n Vimos -que o sistema de roças ê insu(iCien~e para ·o
sustento de uma sociedade com grandes cQn_çemrações
urbanas. A nossa coivara, ou roça, visa tão-soinente a

~d~~a_m tal __mêtodo. Tem: iri::tPorlãncia histórica para· o

BriiSif, pois nossas pOpulações pioneiras na ocupação de
nosso Territó"iio tinham na roça sua pnDcipal fonte de
sUStento·.
·
· -

O parcelamento das unidades de produção conforme a
evolução do sistema chinês chegou a valores quase inverossímeis para os ocidentais. Da mesma forma que os
egipcios; os chineses cedo descobriram a irrigação. A
ajuda mútUa, não por éoerção mas por necessidade dos
difíceis trabalhos da lavoura irrigàda, criou hábitos comunitários.

Para se ter uma idéia de como~ intensivo em mão-deobra o sistema chinês é útil comparar alguns rendimentos com os do mesmo produto, nos EUA há algumas décadas. Enquanto nos Estados Unidos, com mecanização
agrícola üma lavoura de trigo de inverno requeria 26 horas de trabalho humano, o mesmo produto na China seria alcançado com 600 horas de trabalho o equivalente a
-1,1 kg de milho ou 1,6 kg de trigo, ao passo que o lavra.dor estadunidense produzia 45,5 kg de milho ou 39,4 de
trigo. Isto é, eni algumas culturas, o rendimento mêdio
por-trabalhador nos Estados Unidos é de 30 a 40 vezes
maior· que o rendimento alcançado na China, devido à
mecanização.
Em 1948, a China dispunha de área cultivada de 85
milhões .de ha para mais de 50 milhões de explorações rurais, cada uma c_om área média de 1,5 ha, Qua.nto maís
fértil a terra, inais braços _er.;un nç:cessârios. para cultiváIa, -menor tornava-se o trato de ~errª-: em regiões rizícolas
com o b<iixó Yang-tze Kiang a área média da exploração
agrí~!'la bai?tava para 30 ares.

No Japão, de 5 milhões de agricultores, 2,5 milhões
t.êm menos de 50 ares, 1,2 milhão tem de 5.0 ares a I ha e
~900~00<lagricultores nipônicos ocupam de I a 3 ha. Em
1938, na Coréia, a superfície cUltivada era de4,3 milhões
de ha e o número de explorações rurais era de 3,3 rilílhões: pouco mais de 1 ha por unidade de produção.
Tentaremos agora dar alguns dados sobre a agricultura mundial de nossos dias, e tomo o Brasil se situa neste
quadro.
A F AO (Ofg"ãifiZ-ação para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas). estimou em seu anuário de
I 958 que a área global de terras a rã veis ou sob cob.ertura
florestal artificial era de I .390.000.000 de ha e a ârea
compreendida por pradarias e pastagens era de
2.494.000.000 de h;a~ Q que perfazía um total de
3 :ss4.001J.OOO de ha .. A. terra arável do mundo é distribuí~
da de forma basta.nte desigual entr"e os países e contin_en·
tes e com relação às populações. A Ásia, excluindo-se a
URSS, em 1955 tinha ma:is da metade (55;6%) da popu~
lação mundial e tinha menos de um terço (30,6%) da ter..
ra arável global. A América do Norte e Central, por ou..
tro lado, tinham 8,9% da população_ do mundo e detinham 18,6% das terras aráveis. Na África e na União Soviêtica as percentagens da população global eram da
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mesma grandeza que as dos dois continentes citados do
Novo Mundo (8,3% e 7,2%, respectivamente) o mesmo
ocorria com as percentagens de terras aráveis ( 16,9% e
15,9%, respeCtivamente).
·- - - Em 1950: ã-população mundial era de-dois bilhões,
quinhentos e três milhões, dos _quais I bilhão 467 miM
lhões, ou 59%, estavam eng-ajados na agricultura. O maiS
baixo percentual da população engãjada
agricuitura
ocorria na América do Norte (14%)seguida pe"ra-oceania

e

na

(31%) e Europa (32%).
Um fato curiOso é que tanto nos países de economia
de mercado como nos países socialistas a tendência histórica ê a urbanização das populações rurais, com o decrêscimo percentual da participação da-- população na
agricultura. Poderíamos atê arriscar dizer que tanto mais
é a agricultura utilizada para a produção direta de empregos para a população atiVa de um pafs, tanto menos
efiCaz será ·a setor agrícola de tal país. Poderíamos dizer
ainda ffiai$: uma sOciedade agrária, isto é:, cOm ri:iaíOr
parte de sua população empregada na agricultura, tende
a ser mais pobre que um país industrializado. Em uma
sociedade industrial, agricultura ocupa uma pequena
fração da mão-_de-obra ativa sem prejuízo da produção
agrícola em larga escala, e sem prejuízo da geração de
empregos. pois uma agricultura moderna a altamente
t~nica gera mais einpregos indíretos no setor urbano da
economia do que uma agricultura do tipo labour lntensive, e ainda apresenta um desempenho global superior
(mais enipreS;os e maior prOdUÇ!Or_
-Em 1917, a URSS tinha 95% de sua população na
agricultura. A União Soviética era retardatária nO cOntexto europeu, apresentando os maiores índices de subdesenvolvimento do continente. Segundo O anuário estatístico da FAO de 1958, -a perceilta8em da populãÇãO
soviética ·na agricUltura -era de 57% em 1937 e de 50% em
1950. Atualmente os soviéticos ocupam 14% de sua população ativa na agricultura, o mesmo percentual que
ocorria no Canadá e Estados Unidos da Amêrica em

1950,
- Tentaremos exai'll:inar a participação do setor agrícola na economia como um todo de diversos países, capitalistas ou socialistas, iridustrializados ou -não.
-Em 1950, o Canaaá- e-Os- Estãaos--uDid-Os ocU-paVam
14% de sua população ativa na agricultura. A agricultura
canadense ocupa hoje 5% de seus trabalhadores, ao passo que a agricultura americana ocupa 2% da população
ativa do país. A agricultura do Canadá produz 4% dO total de seu PNB e nos EUA o setoragrfcola participa com
3%. Tais valores não expressam o verdadeiro peso do setor agrícola na economia destes dois países, pois suas
agriculturas se encontram entre as maiores do mundo.
Ocorre que a quase totalidade do produto de seus respectivos setores agrícolas são processados por suas indústrias o que transfere tais valores para as rubrfCas dos setores industriaiS-. A renda per capita dO _Canãdâ b de
10.130-dólares e dos EUA é de I 1,360 dólares (dados de
1980). O nfvel de vida dos povos dos EUA e Can8dá está
entre os mais elevados do mundo.
-Os pafses europeus, em 1950, oCupavam--em média
32% de sua população ati va na a-gricultura (exceto
URSS). Vejamos como tal quadro evolui em alguns parses europeus mais e menos industrializados.
-A França, que em 1980 apresentava uma -rendã per
apita de 11.730 dólares, ocupa 8% de sua população ativa na agricultura. A Finlândia ocupa II% de seus trabalhadores na agriCultura e tem uma r$::nda per captta de
9.720 dólares anuais. A Suécia tem 5% de seus trabalhadores na agricultura e apresenta uma renda anual percapita de 13.520 dólares. A Dinamarca ocu-pa 1% de seuS
trabalhadores na agricultura e tem renda anual per caplta de 12.950 dólares. A Tchecoslováquia tem na agricultura 9,2% de sua população ativa, apreSentando reitda
anual per caJ)ita de 5.820 dólares. A Alemanha Ocidental, 4% dos trabalhadores na agricultura e renda per capfta de 13A590 dólares. A Alemanha Oriental, com 10% de

renda

anual percasua população ativa na agiicultura e
pita de 7.180 dólares. A Albânia tem 65% de sua _popUlação ativa na agricultura~ re~da per caPita de 854 dólares. A- Bu~lgária; com 23%. dos .tiabalhadOres na agricultura, apresenta 4.150 dólares de renda aGuai per capiia.
A Espanha, com 15% da população ativa na agricultura,
apre_~enta renda anual per caplta_ de 5AÓO _dólaiês. A
Grk-13., com 37% dos 'trabalhadores na --agric?ltura, _tem
renda anual per capita de 4.380 dólares. A Itália, com
11% de sua população ativa na agricultura, possui renda
per caplta de 6.480 dólares. O ReinO Unido-, coin--2% de
seus trabalhadores na agriCultura, possui renda per capfta de 9.386 dólares. A IugosláVia, cõiii 29% dos trabalhadores na agricultura. tem 2.620 dólares de renda anuãi
per capita. A Polônfa, com 30% de seus trabalhadores na
agricultura, tem renda anual per caplta de 2.370 dólares.
Portugal, com 26% de sua população ativ"a -na agriCultura, possui renda per caplta de 2.370 dólares.
- Dentro do própriO continente eurOPeu observamos
que os países com menor percentagem de suas populações na agricultura possuem maior volume de produção por habitante e maior renda global em muiios casos. As populações dos países mais fridustrializados go-zam de melhor padrão de vida. E para demonstrar isto
poderíamos utilizar outros iridicadores. E i:Sto ocorre,
vale a pena salientar. independentemente do fato de sereffi os países capitalistas ou socialistas.
Podemos tomar dentre os países europeus de economia de mercado exemplos extremos como o da Grêcia,
cuja população rural é 37% do total, e a Dinamarca, com
7% de seus trabalhadores na agricultura. O desempenho
global da economia dinamarquesa é bem superior aos resultados apresentados pela economia grega. Do lado socialista, novamente dois exemlos extremos: a Albânia,,.
com 65% de sua populaçãO na agricultura apresenta resultados econômicos bem mais modestos que os atingidos pela Alemanha Oriental, cOm apenas 10% de sua população ativa na agriculturâ.
-Importante é frisar o fato de que não é prudente em
um planejamento econômico utilizar-se o setor agrícola
como fonte de empregos diretos para a população em
larga escala. E discutível a eficácia social da agricultura
intensiva em mão-de·obra. A agricultura mecanizada
gera menos empregos diretos mas em contrapartida gera
uma quantidade bem maior de empregos indiretos no setor industrial, o que aumenta o nível global de empregos,
baixa o custo de produção de alimentos, aumenta o desempenho geral da economia com visíveis reflexos na
melhoria do padrão de vida das populações rurais e urbanas. Tal debate é importante no Brasil, em que os setores rural e urbano da economia se encontram em um
ponto de estrangulamento, e onde se farão necessárias

reformas politico-estruturais se ê que desejamos que o
pafs continue a se desenvolver dentro dos cânones da
economia de mercado. Voltaremos ao Brasil mais tarde.
- ~ claro que tal análise deve levar em conta as cir·
cunstâncias de formação histórica de cada pafs. O Japão,
por exemplo apesar de pesadamente industrializado,
possui 12% de sua força de trabalho na agricultura, o que
é alto para os padrões dos países industrializados do Ocidente. Nem por isso deixa-ae ser J)ToiJigiosa a- técllica
agrícola nipônica. __O fato é qUe os japoneses usam o mêt.Qdo_agrícola d~ •'jardinagem oriental''", llerdado aos chineses, e que ê intensivo em ·mão-de-obra. A renda perca-

pita do Japão ê de 9.890 dólares.
Para corrobor3:r a tese de que o uso da agricultura
como fonte direta de empregos reduz produção global de
um pafs por habitante, podemos citar diversos exemplos
do Terceiro M_undo.
A República da Bengala ocupa 74% de sua população
ativa na agricultura, com renda per capita de 130 dólares
anuais. A lndia tem na Agricultura 63% de sua força de
. trabalho, e uma renda anual per capita de 241 dólares.
As Filipinas têm na agricultura 46% de sua POpulação
ativa e uma renda anual per caplta de 690 dólares. A Chí-
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na Popular, com 59% de sua forÇa de trabalho na agricultura, possui renda de 290 dólares. (Dados de 1979).
Srl i.ãnka (o Ceilão) tem 53% de sua população ativa ila
agriCúhUra -e 270 dólares de renda Per caPitá. A Síria;
com 33%-de sua força de (rabalho nã. agric'ultura. possui
1.340 dólares de renda per capita. O Egito, com 50% de
suã· PoPulação ati vil na agricultuia,posstii fenda anual
per Cãpiti de 580 dólares. Guiné-Conakry, com 82% de
sua pOpUlação ativa na agricultura, possui 290 dólares de
renda per capita. O Zaire, com 75% de sua força- de trabalho na agricultura possui renda per c:aptta de 220 dólares. A Colômbia, com 26% de sua força de trabalho na
agricultura tem 1.180 dólares de renda anual per capita.
Honduras, com 62% de sua força de trabalho na agricultura, possui renda per capita de 560 dólares. O Chile,
com 19% da população ativa na agricultura, possui 2.150
dólares de renda per caplta. A Argentina, com 13% de
sua força de trabalho na agricultura possui renda per caplta de 2.390 dólares. O Brasil, com 30% de sua população ativa na agricultura, possui uma renda per capita
de 2.390 dólares. O Brasil, com 30% de sua população
ativa na agriCultura, possui uma renda per caplta de
2.050 dólares anuais.
Verificamos que, como na Europa, oS países do Terceiro Mundo com menor contingente de sua população
ativa na agricultura, devido a maiores índices de mecanização agrícola, têm uma economia com melhor desempenho e maior eficiência, obtendo um maior volume de
produção. Não devemos, contudo, confundir eficiência
com eficãcia.
Exemplos de uma possível confus[o seriam a China
Popular e a fndia. Tanto um quan"to outro país têm
aproximadamente o mesmo perfil de distribuição populacional quanto à ocupação pelo setor agrícola. Suas rendas per caplta são da mesma grandeza, a China Popular
com 290 dólares e a fndia 241 dólares. A agricultura nos
dois países é a maior fonte -de emprego. Poderíamos dizer, então; -que suas economias têm a mesma eficiência?
Em termos quantitativos, talvez, se tomarmos os seus
PNBs per caplta como indicador absoluto-de eficiência.
Contudo a economia chinesa tem mais eficácia que a indiana, pois satisfaz a um elenco bem maior de objetivos~
Exemplos: a saúde pública. na China é razoável, o que
não ocorre na lndia. A alimentação do povo chinês é
mais adequada que a do povo indiano. Na China existe
pobreza;- mas com um austero padrão de bem estar social. Na lndia, o fausto dos marajãs convive com a miséria das castas inferiores. A cultura hindu, se bem que
riquíssima, tem na miséria dos párias um de seus componentes sistêmicos: O sistema social de castas na ln dia é
mais um daqueles itens que têm a ver com as peculiaridades históricas- de um dado povo.
·
Por isso, não podemos, com os indicadores económicos aqui -utilizados, fazer afirmações categóricas, inde~
pendentes do contexto cultural, histórico- e sóCioeconômico de cada pais:
- E'iitei citar oS paíseS da OP_.EP. Os países exportadores
de petróleo apresentam aspectos curiosos. O Kwait, por
exemplo, tem renda per caplta de quase 20.000 dólares
anuais, a maior do mundo. Sua agricultura f: pratica- mente inexistente. A Arábia Saudita possui 60% de sua
força de trabalho na agricultura e tem uma renda percapita de 11.260 dólares. Isto se deve ao fato de os sauditas
subsidiarem o setor agrícola com os excedentes de sua indústria petrolífera, a um custo altíssim-o. Mas mesmo assim, foi a solução encontrada para prover empregos à
população saudita. Pois é mínima a vocação agrícola da
península Arábica.
O que desejamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
propor algumas renexões sobre temas debatidos em nosso País. ternas que reconhecemos estratégicos para o nosso futuro. Referimo-nos ao debate sobre Reforma
Agrária. Por que utiliZei um preâmbulo longo para entrar em tal assunto, que é o objetivo central deste discur~
so? Porque não existe planejamento económico possível
·para o Brasil sem que deslindemos de forma adequada o
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nó górdio _que sufoca o nosso desenvolvimento agrícola
e industrial. Nosso desenvolvimento agrícola não será
eficaZ se não o dotarmos de_ uma estrutura fundiária efi~
ciente. O se:tor iirbano de nossa economia, nosas indús~
trias e o setor de serviços não se desenvolverão_sem que 0
setor primário lhes ofereça ins~mos em grande escala. E
no setor primário, a afívídade agrícola é vital e_estratégi~ ca. Pois é aí que Obteremos, alimentOs para a nossa população e é daí que movimenta~emos uma enorme gama
de indústria suOsidiárias da agricultura ou fornecedOres
de insumos es_s~nciais para a realização de uma agricultura técnica- e inoderna. Toda a economia brasileira será
agricultura forte e sólirevitalizada se coflstniirmos
da. A reforma agráría ·deffioCrática é indispensável para
a consecução de tal objetivo. A racionalidade fundiária évital até para a sobrevivência da economia e de livre iniciativa nõ Brasil.

uma

Já vimos com longos exemplos que a geraçãQ de empregos diretos através da agricultura é economicament_e
ineficaz. Não_entendo que reforma agrária adequada seria repartição da terra nos clãssicQs _módulos ço_nsidet:ados de_ tamanho mínim:o· para-a subsistência de uma
família de tamanho considerado ide_a.l para a zona rural.
Isto seria condenar nossa população camponesa à marginalidade dos benefícios d_a _civilização. Não entendo,
tampouco, por reforma agrária_ a entrega de títulos de
enorme glebas de terra a uns_ poucos indivíduos a título
de realizarem uma agricultura empresarial, quando isto
na verdade não_QcQrre. N_a verdade, tal me_dida seria apenas a continuidade do _muitas vezes centenário mêtodo
de concessão de cartas de sesmaria, origem das dis~
torções .fu_ndiárias existentes hoje no Brasil.
Não existe uma política fundiária homogénea a ser
aplicada para todo o Brasil. Nosso país, de dimensões
continentais, possui 4 grandes macro-re:gi_ões_ agrfcolas: o
Centro-Sul (regiões Sul e Sudeste),~º Nordeste, o Centro~
Oeste e o Norte Noroeste. Tal macro-zoneamen,to agrfcola comporta uma _infinidade de suh_ zoneamento
micro-regionais, que requerem ullfà pOlítica direciona.da..
A EMBRAPA tem diversos centros de pesquisa espe<:ífic_os para cada uma das grandes zonas agrfcolas acima
mencionadas. Existe o ~ntro Q_e Pesquisas no Cerrado,
localizado no DF, o Centro de Pesquisas do Brasil Semiárido, no Nordeste, um centro de pesquisas para a região
tropical úmida, na Amazônia, e um Centro de Pesquisas
para o Centro-Sul, em São Paulo. Quatro grandes centros de pesquisas agrícolas, conforme as quatrO ·grandes
regiões agrícolas que existem. Além disso, mantém diversos outros centros de pesquisa.
Todavia, antes de recomendarmos medidas concretas
para o desenvolvimento agrícola de nos.sQ_País, gostaria
de levanta r alguns aspectos de nossa forin3.ção histórica,
que explica nossa atual estrutura de posse da terra.
Diferente-- dos_ Estados Unidos, onde o Presidente
Abraham Lincoln realizou uma ~;eforma agrária-por antecipação através do Homestead Act, o Brasil nunca promoveu .uma ocupação e c_oloniza.ção_ ordenada de Se.!,! ~r
ritório. Até nossa Independência, em 1822, o nosso país
foi maritido como uma valiosa aut:trquia territorial do
vasto império lusitano. _Portugal não teria mesmo condiçõés de ocupar e colonizar sua vasta possessão no
Novo Mundo, pois à época dos descobrimentos a população lusa era de apenas um milhão e seiscentos mil habitantes.
De qualquer forma, a instituição das Capitanias Hereditárias foi a prírri.eíra iniciativa do reino português para
tentar a ocupação brasileira. O SOberano português tentava estimular empresários particulares_ no d~nvolvi~
mento de sua nova possessão colonial. Tal regime To i
pobre de resultados. Foi revogado e instituiu-se o governo gera.!, não tendo as CapitaniaS Hereditárias infliienciado nosso sistema de posse e uso da terra.
O mesmo não -ocorreu com o instituto de sesmarias~
que marcou de forma definitiva a primeira fase de nossa
estrutura fundiária-: AS-Cartas de_Ses_ma_rias, com funda~
mento na Lei Régia de 26_de junho de !375, segundo a

origem a expressão...terra devoluta", ou seja, nos dizeres
de O Zanatta,, "terra que, tendo sido transfe1]da ao se_sffi~iro,-rit"Orna_,va ao· patrrmõilio da COrOa por inadimplemento das condições a que o beneficiário da C<?ncessão se ob_l-igarã_ a cumprir". O Regei1te D. Pedr_o, atendendo a pedido de um posseiro, determinOu a SUspensão
de todas as sesmarias até a convocação de uma
Assembléia-Geral Constituinte e Leiislativa. Duraôtr!:os
próximos 28 anos o pafs viveu o que foi conhecido cõffiõ
impériO' da posse, pois neste perfodo não havia non:nas
para aquisição de terras~
o·anlsil, do ponto de vista dominial, tomou aspectos
caóticOS ãTê- que, em 18 de setembro de 1850, o Governo
Imperial promulgou a lei n'i' 601, que, pela primeira vez
etifrt!_ nóst tratou da forma apropriada o institUto das terras devolutas e diSciplinou a legitimidade das pOsses
mansas e pacíficas~- Em 1854 criou-se o Registr<;t _Paroquial, c[ual riossajuiisprudência não confere qualquer direito imobiliário.
-COm o advCnto da Constituição de 18~1. a Uniãq f~
cou apenas com uma faixa_, de terra contígua às_ frontel_iã.s; necessârias à defesa naciOnal, faixa de- 66 cjllilômeiros de largJ.!.r.l, e com os terr.~n_os de madnha. COrifoi-m~
a doulrina ultra-federalista de então, as terras devolutas
passaram- ao património dos estados. Os governos estaduais não s_ou beral}l faZer bom uso do_ ~_l].o,rme patri~ô_
nio que passaram a ter, em partedev:ido-à ine:Kistência,
até 1934, de normas que limitassem as c_oncessões de terras a particulares. Não é raro encontrar-se títulos expedidos antes de 1930, concedendo áreas de 400.000 ha.
O Decf'eto~Iei n'i' 9.760, de' 5 de setembro de l946. regulou a discriminação_de terras, disciplinou as formas de
âCesSO à propriedade de ti:rras públicas e definiu o que
era terra devoluta da União~. Em 1956J a Lei n9 3.081 disciplinou o processo discrirrlinatório d_as.t~rras federais,
estaduais eJnun_icip.ais. Tal lei, contudo, não teve e_fl_cácia
J?OSto qUe-imprimiu grandes complexidades aos ritos processuais.
. ~m 30;d~ novembro de 1964 foi prOmUlgada a Lei n'
4.504, conhecida como Estatuto da Te~:ra. A questão
agrária, da qual um dos aspectos ê a questão fundiária,
ganhou novos relevos em amplitude e eficácia. t verda~
de, a nova lei estabeleceu doutrinas e conceitos, formulou princípios e critérios para reger as relações pertinentes à zona rural, introduzindo alterações no regime de
uso e posse da terra. Consagrou-se o princípio da Constituição de 1946, de que o uso da propriedade rural ficaria
condicionado à função social.
Atravês do Estatuto da Terra forma criados o IBRA
-Instituto Brasileiro de Reforma Agrãria, e o INDAInstituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, -o-rgãõs
.encarregados de promover a política agrícola mediante o
emprego de medidas que propiciassem a harmonização
das atividades agropecuárias com o prOCess.o _de indUStrialização do país, de modo a fortalecer a economia rural. Tenho a satisfação de lembrar aos senhores que o
ptíme1ró organismo brasileiro com as finalidades acima
descritas foi :criado em Goiás, erri 1962, quando estava eu
à frente do governo goiano. De certa form-a o Estatuto
da Terra-é· um diploma jurídico sobre aquilo que o governo Vinha executando na prática.
-Em 9 de julho de 1970, editou-se o Decreto-leí n'i'
1.110, criãnao o atual Instituto Nacional de ColonizaçãO
e Reforma Agrária- INCRA, ClJjas atribuições abrangiam aquelas dos orgãos que lhe ãntecederam, fUnções
estas que se expandiram consoante legislação subsequente.
Em 19 de abril di 1971, coin a edição do Decreto·le[ n'i'
1.164, decl:irou-se indispensável à segUri.uiÇa e-ao- desenvolvimento nacional as terras devolutas-Situadas na faixa
- -de cem quilómetros de cada lado do eixo_das rodovias federãls construídas ou projetadas na Amazônia Leg-al.
Foi atribuída ao INCRA a tarefa de discriminar e arrecadãr tenas devolutas em área aproximada de 2,2 mi·
lhões de:. quilômetros quadrados, conferirido-se à autar-

Outubro de 1984

quia poderes para reconhecer e regularizar as posses legítimas ali exist_entes e dar_ destinação às áreas desocupadas.
Tamanha é a relevância da__questão agrária e dos
problemas fundiários para o noSso futuro que o Presidente ~oão Figueiredo julgou oportuno instituir o Progrrupa Nac~onal_deo Política Fundiária e cri~~- o _Ministério =Extraordinário Para Assuntos Fundiár1os;-ãtravés
do Decreto n9_ 87.457_,_de 16 de _agostq__ de _198~.
A atuação do Ministério para Assuntos Fundiários
busca, nas palavras de seu titular, o ministrõ Danilo
Venturini•. "assegurar o cumprimento do_ princípio cons·
titucíónal da fundação social da propriedade e contribuir
para o aum_ento da produtividade rural". O ministro
Venturini afirmou no I Encontro Nacional do Sistema
Fundiário que,....nos últimos 5 anos (de 1979 a março de
1984), foram titulados 645 mil novos proprietários, correspondendo a uma área de 47 milhões de hectares, ou
seja, praticamente duas vezes a área do Estado de São
P..aulo". E_existti para 1984 a previsão de 230.000 novas
propriedades rurais. _
No pfonunciamento do Ministro Venturini não há inforni_ação dos tamanhos das novas propriedades e de que
forma estas vêm sendo incorporadas ao proCessO produtivo. O fato é que a agricultura é vital para a revitalização da economj_a nacional. E nossa agricultura Só realizárá séu potenCiàJ, é bOffi qUe-repisemos, sea estrUtUfa
_ fundiária brasHeira- sofrer uina reforma efícãz.
~ri~ injusto acusa_r o _C!C?v:erno Figueiredo de ter pro·
duzido o atual estado de coisas_no BrasiL Nem foi 9 regime de 64- que gerou as atuais estruturas sócioeconómicas do País. O Brasil se~pre foi um pafs ricó.
Mas sua oligarquia, desde os tempos coloniais, exer.ce o
poder da forma mais tacanha e brutal, é caracterizado
pela profunda desigualdade na distribuição das rendas.
Não só __fumos_ o últi_mo País do hemisfério ociden.tal a
abolir a escravidão. O Brasil pós-abolição ~anteve -um
sistema ~o_nômico_ perverso e socialmçnte i!)íquo. A República Velha era conhecida como a "república dos Con·
selheir~s do Impêrio".

Mesmo a RevOlUção de 30, o primeirõ e talvez único
movimento político com grande participação_ popular, ficou sob o comando da mesma oligarquia ·conservadora,
Que sempre Se reriova para melhor manter O poder, mas
que nunca prepara o povo para o exercício do autogoverno, que ê essencial se ainda queremos ter democracia
nO Bia.Sil.
A Era Vargas, finalizada pelos. "anos JK", deu ao Pa[s
um grande impulso modernizador. A estrutura sócioeéOflômica. ·permanecia intacta. O Presidente Juscelino
Kubitschek foi um furacão modetnizador para o Pafs .
O regime iiistiiurado em 64 buscou manter o impulso
modernizador iniciado na E"r? Vargas e favorecido pelo
crescente comércio internacfonal. ~ verdade, as exportações brasileiras cresceram muito n_os últimos vinte
anos. E hoje grande parte de nossa parte de exportações
não é de matérias-primas, mas de manufaturas. De quà.Iquer forma não devemos nos esquecer de que as exportaçõ_es brasileiras não cresceram mais do que os índices
de crescimento do __ comércio Internacional. Alêm do que,
- isto__ não alterou as seculares estruturas de poder que
marginalizam dois terços da população brasileira.
Na- verdide; a-siüiã.çã.o das populaÇõeS carentes-pio-itfu-Com o regitnede 64~Segundo o ministro Delfim NettO;-em 64 a economia br3.Sneira era a 48t- do mundo e
hoje--é 8'i' rriaíOr eConomíã do mundo: Isto- é verdade.
Tãmbêm é verdade que o Brasil ê o 41' maior exportador
-ãgrrcola do mundo. Tais fatos apenas agravam_alguns fatos que exponho a: seguir.
-Em 1974 o IBGE e a FAO- Organizã.Ção para Alirn.e._nüição e Agricultura das Nações Unidas - elaboraram o ENDEF-:- _Estudo Nacional çle DC!>pesa Familiar. Na pesquisa foram visitados 56 mil domicílios espalhados por áreas rurais e urbanas de tod_o o País, em di~
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versas faixas de renda. As conclusões já são do conhecimento público, mas vale a pena repeti~las aqui devido à
sua gravidade.
Em 1974, tínhamos a sexta maior população mundial

com grave desnutrição, Segundo Ri~~:do Abcamovay,
s_ó perdíamos nesta triste competição para a India, a Indonêsia, o Bangladesh, o Paquistão e as Filipinas. Treze

e meio milhões de brasileiros consumiam meilõs de 1.600
caJorias diárias. Por vol~a Qe 55,5 milhões· sofriam de
subnutrição crônica. No _total o B_rasil pOs~ufa 69 milhões de subnutridos, perfazendo um total de 67 por cento de su_a_ população.
Q_ .que ocorreu ao Brasil em W artós'? A situação se
agravou. Temos 86,1 milhões de subnutridos, o que é
uma vergonha para o nosso país. Um fazendeiro no :Srasil trata melhor seu gado.do qutt9_S governos tratam seu
povo.
Pela letra.da lei os escravos se emanciparam ·de seus senhores em 1888. Mas na prática, os· senhores se recUsam
a se emanciparem de seus escravos. A maioria da população brasileira está sob a tutela de uma oligarquia facanha, que se recusa a administrar o Brasil de forma competente. Desta forma, nós compronietêmOs o futurõ· de
uma sociedade demo·crática, livre e pluralista que ainda
podemos .construir em nossa terra.
A situação··"(: tão grave que o própriO niiiüsfro-cheTe· do
Estado Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Waldir
de Vasconcelos, declarou à revista Veja que dos 765 mil
jovçns collvoçaª-os · a prestaf o serviÇ(_) _"militar apenas
53%, isto ê, 4Õ5 mil forain consideradOs aptoS fio exame
médico. Ora, sabemos que as Forças Armadas c.onvocam menos da metade dos jovens que alcançam 18 anos.
E tais jovens são ConvoCados das áreas que gozam de
melhor p·adrão sócio-económico...:mf.País. E, -mesmo assim, 43% do contingente sofre de problemas como subnutrição, deficiência dentária ou inSuficiência de peso ou
altura. Dentre os um milhão e cem mil jovens de 18 anos
não convocados a sitUação de saúde deve ser mais pfecâria. ACjilelC:s que tem formação militar sabem que um
homem subnutrido pouco contribuí ·para ã: nossa segurança.
O ministro Waldii de Vasconcelos julga, com razão,
que· as deficiências de saúde da maior parte da juventude
brasileira cumpromete a segurança e .o. futuro de nossa
pátria. B alentador que nos&as autoridãdes militares tenham consciência de tais fatos, Pois não ê comum um
ministro militar fazer considerações tão graves de moto
próprio. As palavras do minis.tro do EMFA representam
fatos de qu~ o estamento militar tem consciêgcia.
~ claro que as causas de tal quadro é a pauperização
crescente da população brasileira, à qual jã nos referimos. Mas vale a pena adiantar mais exemplos. Segundo
estudo recentemente re:aliz_ado, cerca de dois terços da
nossa força de trabalho ganha atê dois salários minímas.
O salário mínimo, legalmeri.te, deVeria repres.enta"r a ren~
da necessária para a alimentação, habitação, transporte,
vestuário, sãúde, educação e lazer, Estima-se que, em
nossos dias, o salário mínimo vígente não seja suJícientC
para prover as necessidades legais de. alimentação básica
para uma única pessoa.

Segundo estudos do DIEES.E o custo .Pa ração essencial, alimento considerado necessáf.iD a ·uma úiiiCã pe~
soa, exigia 87,3 horas de trabalho p9rmês em dezembr~
de 1965. Seis anos depois, em dezembro de 1971, esta ci~
fra passou ·a 113,4 horas. Em dezembro de 1981, eram
necessárias 120,4 horas de trabalho_m_ensal para se comprar a cesta bá..sica de alim<:;ntos. Emoutub.ro de 19~3_o
salário-tnínitno tinha seu poder de compra de tal forma
erodido que eram necessârios .46:2,3 horas para se comprar a ração essencial. Ora, a jõrii.ada normal de trabaM
lho em um mês é de 240 horas, o que torna o saláriomínimo insuficiente. t. clarO qwe s.e doiS terços de nossa
força de trabalho percebe rendimentos na faixa de dois
salários~mínimos, a subnutrição ê uma conseqUêilcià ine~
vitável para as populações brasileiras.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O que pode ser feito? Recriminações não serão o caminho mais prUdente. Os er.rõs do passado sem qualquer
demagogia remontam a séculos. Já vimos tambêm qUe o
processo brasileiro de urbanização ainda- n-ão acabqu. Ainda temos 30% de nossa força de trabalho no campo.
Se o Brasil prosseguir erri seu desênvOIViméilto in"du:St:i-lil
a p"opulação rural ainda vai diminuir:·.E importante friSar istÕ.por ser rriuito dificil ruralizar populações já urbanizadas.
ses~ndo ~studÕs da Secretaria de Planejam~~to da
Presidência da Repú.blica, o progr"a"m8 pRo v ÃRZEAS
NAÇlQJ'iA,L !4e_Q._tifiç_ou ~rê~ rnil!lões çie he~1a~~ irrigáveis _somente eril Miitas Genlist.._iHI? de JallCiro e São
Paulo. 1:. possível incorporar-se até 1985 1,22 milhão de
hecfares· ao process9 produtivo. segUndo o estudo, em
vãq:eas drenadas e irrigadas, cor~:segu<?-se duas colheitas
por ano, podendo chegar a 3 colheitas quando bem preparada a exploração. Nos projetOS jâ itriplaritados, a
Produtividade mêdia de arroz e de 5 t.onj::ladas por ha, a
do feijão é de 2,5 tjha e~ _de milho ,5 .!Jha,_ enqu_~nto a
média nacional é de 1,2 t/ha para o arroz, 0,8 tfha para
o feijão e 1,5 tfha para o milho. Prossegue o estud9: se o
PROV ÁRZEAS fosse. dirigido exClUsivamente para a
P"roduÇao de alimentos e acelei':ida st.ia implantação,
poder-se-ia alcançar grande parte do volume necessário
de iilimentoS a erradícãi o d"éflc'it "initi'icional. Para tanto,
bastaria destinar 50% da área total previSta para o cultivo de arroz, 30% para o feijão e 20% para o milho. Com
isto; em uma única safra, teríàiõ.M 3~05 ·milhões de toneladas de arroz, ·925 inil toneladas de feijão e t ,22: milhão
de toneladas de milho. Tal ~squema ainda permitiriã
num mesmo ano agrícola, produzir uma forra8:eira (por
exemplo, aveia) em quantidade suficiente para· alimentar
unl rebanho leiteiro por toda a entressa.fra, aumentando
a produção de leite em 30%. Além. do que, criar-se-ia 549
_,mil. empregos diretos. Esta é uma boa proposta de gover-no e sua origem são estudos ~e técnicos do pr~prio governo federal.
- -· - -·
Podemos ainda adiantar que, se existe fome no Brasil,
é por incompetência das classes dirigentes brasileiras. A
verdade é que não estamos adminjstrando bem nossos
recursos humanos e económicos.._ A proposta referida
acima diz respeitO uma ãrea ae a-penas·3 milhões de.ha
situada em Minas Gerais,· Rio de Janeiro e São Paulo,
que corresponde a 1,1ma fração da área Irrigável de todo o

a

pai~

Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil possui
um estoque de_ terras agricultáveis de 450 milhões de ha.,
de uma área total aproximada de 850 milhões de h.a. Algu.ns sustentam que uma parcela maior do território bra~
sileiro ê seja agric_ultável. O .Brasil tem incorporados. à
prõ"duçào 150 milhões de ha, dos quais aproximadamente 45 milhões são destinados à agricultura e toS milhões
se destinam à pecuária. Segundo uma estimativa conservadora do Ministério da Agricultura ainda temos um estaque de 30 milhões. de ha a serem incorporados ao processa produtivo, em condições diversificadas de clima e a
requerer t~nologias diversificadas de. exploração. Se as
estimativaS dos técnicos do governo conSideram que a
exploração racional de 1,22 milhão de ha pode produzir
--mais de
mirem pregos diretos, agricultura naciof!al
pode fornecer empregos diretos a toda a população bra-sileira rural subaproveitada, o que revitalizaria os setores
urbanos de nossa economia. · - Por todos esses latos podemos afirmar sem mCdo de
errar que a agricultura brasileira é a salda para nossa crise económica. Através da agricultura poderemoS redirecionar .o processo de urbaniz~ção brasileira, q~e tem
ocorrido de forma caó;i"ca. POd.eremoS d1st0bt!ir :as cida- ·
des brasileiras de forma mais equilibrada _em. nosso espaço geogrãfico, evitando a for~~ção lrra.ciona.J de megalópoles como o Rio..de Janeiio ou Sã.o. Paulo .. Nã9 devemos nos .esquecer g11e é_a m_â organização .da exploração agrícola que gerou tais monstros urbanos_ que urbanistas da ONU julgam impossíveis de serem adminis~
trados de forma adequada. Tais_ técnicos consideram
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como limite tolerável de grande cidade aquela que tenha
750 mil habitantes com SerViçOs pafa um· rililhão de pes·
sOas. Uma vez, Joelmir Beting afirmou que apenas Estocolmo se enquadra ne.stes parâmetros. · Além disso, não nos devemos esquecer que as maiores
cOJ1centraÇões de pobreza no país n"ão é mà.is a zona rural do Nordeste, mas sim as periferias das grandes metrópoles do Centro-Sul.
O melhor exemplo de colonização e estrutura. fundiária nos países capitalistas é o dos Estados Unidos da
Am~ica. Em 1960, o tamanho médio da fazenda americana era de 118 ha. Em 1984 o tamanho médio .da exploração agrícola americana é de 165 ha. Para termos uma
noção comparativa de tais valores, no Brasil em 1975 os
latifúndios com mais de 1000 ha ocupavam 43% da área
do País ínc.orporada à produção. Tais propriedades con·
tribuiam com· apenas 14% do valor da produção.~ Os pequenos e médios estabelecimentos com menos de 100 h a,
apesar de ocuparem apenas 21% da área em produção,
formaram 5.3% da valor da produção agropecuária. As
unidades de exploração entre 100 e 1000 ha contribufram
COO}_ o restante de nossa produção agro-pastoril, isto é,
26%. Observamos, portanto, que também no Brasil o latifúndio se correlaciona com baixa produtividade rural.
Já existem estudos extensos comparando os modelos
de colonização dos Estados Unido_s_e do Br_as_il,.~_apon·
tam_ cqm acuidade as razões do desenvolvimento mais
rápido da nação americana. Uma das causas dp)1:1.iJ.ior
avanço americano foi terem os dirigentes dos Estados
Ul')i9os conseguido estabelecer wna estrutura fundiária
mais equilibrada e racional. Um bom exemplo da legislação americana foi a lei promulgada por Abraham Lincoln em 20 de maio de 1862, hâ mais de 120anos. Esta lei
é c-onhecida comQ. "Homestead Act". Tal lei baseou-se
na presunção de que o domínio público era patrimônio
de todo o povo. E que um chefe de família sendo proprietário de uma casa ou fazenda, tal bem não poderia
ser arrestado por dívidas. A lei promulgada por Lincoln
previa que qualquer cidadão ou estrangeiro que desejasse a cidadania, se maior de 21 anos ou chefe de família,
ou se veterano por pelo menos 14 dias em uma guerra a
serviço das forças armadas america:rias, ou se nunca tiver
lutado contra os Estados Unidos ..em uma guerra, tal indivíduo poderia reclamar a posse e o domínio de 65 ha
de terra, desde que a cultivasse Pcir 5 anos. lál propriedade não poderia ser reclamada por credor em pagamento de dívida previamente contraída.
Um dos objetivos da lei promUlgada por Lincoln era
suavizar as pressões por empregos nas grandes cidades
americanas de então. Mesmo naquela época já se via que
é muito difícil fazer reVerter o pro"cesso de urbanização.
SÓ um estado totalitãrio dispõe de meios para deslocar
grandes populações dentro de seu espaço geográfico. De
qualquer forma, o.. "Homestead AcC' nãq teve êxito
qua-nto a este objetivo. Considera-se, coritudo, que o
mercado. de terras americano ganhou estabilidade em
virtude de tal instituto jurídico. Tal garantia para os
agricultores americanos coibiu de forrna.. r~oavelm-ente
eficaz a ação de especuladores, que não viain oS imóveis
rurais como bem de produção e sim como reserva devalor.
A Refonna .Agrária não é uma invenção. marxista,
como às vezes algum ignorãnte aPressado pode ser levado a crer. A Reforma Agrária é, rio Brasil, uma condição
indispensável para o pleno desenvolvimento de nosso
potencial agropecuário e única forma. de darmos segurança e garantirmos a sobrevivência da economia de livre empresa em nosso país. A Reforma Agrária-no Brasil
-é um imperativo, se ê;que desejari:ios continUá( rio sistem<'!-9cidenta_l.deprodução a longo prazo.
- Em vlstà.dos fatos acima expostos estou encaminhando •. Sr. Presidente e Srs. Senadores, projetas de lei que terão por objetivos:
I - congelamento das terras d~volu.tas da União para
que-em tais ·terras· Sejam assentados colonos aptos à produção agropastoril;
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II- disciplinar os mecanismos oficiaiS de crédito
para beneficiar os emptesârios rurais dispostos a produzirem a percentagem julgada ne~sârlã aos produtos de
consumo popular;
III -estimular os empresários rurais com proprieda-

de$ parcialmente ociosas, ociosas ou com área supc;rior a
200 ha, atravês de estímulos f).scais e creditícios a arrendarem glebas de terras a pequenos ãgricultofes por prazo
nunca inferior a 5 (cinco) anos;
lV-estimular com mecanismos fiscais e creditfciõ~-ã
organiz8:ção de cooperativas de consumo, p~odUção
comercializaçã-o por piute dOS pequenos agricultores,
como forma de promover o exercício da mais evoluida
agricultura capitalista;
·
V- estimular através de estímulos creditfciOs e fiscais
o zoneamento agrícola do País P,ara proteger ãs culturaS
necessârias ao abastecirilento interõ.ó bem CClmo o
equilfbrio ecológico de nossos recurSos nã.türa:is.
~ claro que muitas das medidas acima expostas ]â--.,fó~
ram tentadas em outras ocasiões. Os governos- que:
tentaram falharam por não conseguirem engajar adequa~
damente o empresariado, as populações a serem beneficiadas e os diversos setores da sociedade brasileira. Tam~
bém eu sou empresário agro-pastoril. Tenho cCftâZã
que todos os empresãri'?s dO- setor agrícola responderão
de forriia afirmativa a tnn- apelo do gOVernO entende..
rem que senão c:olaborarmospara o desenvolvimento do
País nossa pãtria conhecerâ um ciclo de Violências e de-sordens ciVis oomo nunca houve em nossa história. E
tampouco pod.;:remos preserVar nOssoS- tão decantados
valores ocidentais e critãoS.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun~residente, Srs. Senado~

cia o seguinte discursoJ -Sr.

res.
Ontem, desta tribuna, pronunciei~me sobre a

entrevis~

ta concedida pelo Sr. Fúlvio Abramo ao jornalista José

Arbex Júnior do jornal Folha de S. Paulo, em sua edição
de sete do couente, na qual afirmava que, juntamente
com Su.a Senhoria, participara eu, em 1946, d.a "'luta pela
construção de um Partido Socialista".
Contestei tal afirmativa, que carecia de veracidade.
Após meu pronunciamento, Sr. Presidente, recebi telegrama do Sr. Fúlvio Abramo sobre o assunto, nos seguintes termo$, que aqui transctevQ: ., .. Lamentavelmente entrevistaOor trocou nome
Cid Franco jorna{i~_ta radialista Deputado PSB já
falecido peta tão ilustre-Senador, ProVIdenciarei retificação. Fúlvio Abramo".
-Com esta __ <:orreção, que re_stabelece a verdade, creio
encerrado o episódio.
Era· o- que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas) -Concedo
palavra a:o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA. PRONUNCIA.
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVlSÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO P(JSTEii.IOR:
MENTE.
O SR. PRESID_ENTE (Lenoir Yargas) - Concedo a
Lour!v~l Baptista.

palavra ao nobre Senador

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronuncia o_seguinte discurso.)- Sr. Pr~:sidente, Srs. Senado-

res:

-

----

-

.

-~-

---

Por ocasião da memorável 37• Sessão da Assem._bléia
Geral da ONU, em setembro de 1982, o Presidente João
Baptista Figueiredo delineou com realismo e. energia, o
sombrio panorama mundial, e expôs as díretrizes da
política exterior brasileira no concernente ao intercãm-

bio político, econôrnico e s_o_cial, às relações multilaterais, e ao)·elaci(lfiamento em geral, com todas as Nações.
Desde entàQ o Governo Federal, por intennédio do
Minisi'ro. de· EStado dãiRelãÇÔes E"'terioies, Ramiro SaraiVa Guerf"elro, coerente com a orientação ti'içada pelo
Chefe da Nação, ten:J. reafirmado, tanto nos fôros e conClave& ínterna~~-onais, como nas ~i~e~istas deco~entes
dos encofltrõs pessoais mantidÔs pelO Presidente João
_!!apti~t~ Figueiiedo com Ol,!tr!)s Chefes de Estado, em
suas_viagens aos mais diversos paíSes, os mesnios 'conceitOS,alldeHâade, e a ínvarivet posição do Brasil quanto
aos-prirtcípíos· nórttadores de suà política Externa.
Recentemente, no dia I~ de outubro _do correntC:1- em
New York, o Embaixador Ramiro Saraiva' Guerreii-0,....:..
precisamente dois anos depois de sua primeifa -pal<!stra
peratúe a ·Câmara de Comércio _Brasil :-- EstadoS-Uni_~
dos, voltou a se mari_ífestar sob~e QS: condiciór)àmentos
.que carácteriiam á económi_a mundial, e ~eus imPãCtos
sõbie o.n_oss~o P8ís,- ou seJa, cres~nte interdependêÕcia, alto níVel de instabilidade nàs .taxas de jU:i'os e de
câJ?lbio, importância expandida do comércio internacional para o ~escimento global, e o surgimento _-de '(incl.ilações mUito diretas entre a diplomacia e o mundo dos
ne-gõcfós:
Vivend_o em paz com todos os seus vizínhos da Amêri~
ca latina, e cOm todas as -Nações que respeitam as basc;s
da conviv!néia intehtacional, o Brasil sempre optou, ao
lo~go 'de ~ada !l sua evolução hiStórica, pelos caminhos
do .~!!-ªPeito mútuo, da não-interferênCia, da busCa da
convivência=---haimônica e proficua, acima de controvércías ou divergéncias t6picas:"O desempenho do Brasil no cenário internàcional se
teril.- caracterizado pelo absoluto respeito à auto_det~rmin8~o dos povo·s, à paz, à boa convivência a ao
d-e"senvolviniêriiÕ soiidáiio; isto, todavia, não significa
que o Brasil deva permanecer omisso e imobiliZago,
principalmente nas graveS situações de crise, iinpasse e
dilema_s que têm afligido as Nações; como comunidades
politicas, num contexto em que se entrechocam conflitos
ideológicos, e in-teresses económicos_ divergentes, de tal
forma que os esforços dos pafses do Terceiro Mundo,se
têm revelado infrutíferos no sentido de modificar - em
instituições como o FMI, o Banco Mundial e o Gatt, entre outras, -quadros normativos, estruturas de decisilo
e regras operacionais discriminatórias.
O histórico discurso do Presidente João Baptistã:"" Figueiredo em NewYork a 27 de setembro de: 198í, durante a 37•-AsseiDbéia Gerãrda ONU foi,_ efetívamente, trm
impacto -pela energia e realismõ dos seus postuladÕS,
quando acentuou ser indispensável que os parses desen'if"olvidos s_e disponham a tomar iniciativas concretas com
os seguintes objetivo~:
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questões económicas que ameaçam a comunidade
internacional a curto prazo."
Ao se dirigir à Câmara- de Comércio Brasil-Estados
Unidos no dia 1"' de outubro passado, o Embaixador Ramiro Sataiva Gueirreiro deu, por assim dizer, prosseguimento aos conceitOs éinitidoS -pelo Presidente João Baptista Figueiredo, complementando-os com. uma avaliãçãó ctiteríosa dos assuntos que desde então se agravaram, COlho, entre o"ut_ros, os problemas relatiVOs à dívida
externa e ao protencionismo.
A coetência e a seriedade das posiçôes assumidas pelo
Brasi! no cenário mundial foram, mais uma vez, exube~
rantemente demonstradas.
Raras vezes teriam àcoado, no âmbito dos periódiCos
c-onclaves da Câmara do Comércio Brasil-Estados Uni~
=-dos, pronunciamentos mais sensatos, equilibrados e des~
pojados da retórica convencional da diplomacia ertg:ija~
da, do que o proferido pelo Embaixador Ramiro OSav
raiva GuerreiroA
--São estes _QS motivos pelos quais solicito a incorporação desse discurso ao texto destas considerações, felici~
tando ao mesmo tempo~ o nosso eminente Ministro de
Esta-d? das Relações Exteriores pelo senso de oportunidade e excepcional competência do seu desempenho pe·
rante a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.
Era _o que tinha a dizer, Sr. Pre~idente. (Muito bemt)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR,
LOUR/VAL BAPTISTA. EM SEU DISCURSO:
PALESTRA PRONUNCIADA PELO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS REC
LAÇOES EXTERIORES, EMBAIXADOR RAMIRO SARAIY A GUERREIRO. NA CÂMARA
DE
COME ReiO
BRASIL-EUA,
Nova Iorque, 1 de outubro de 1984.

Senhoras ç Senhores;
Há dois anos tive, pela primeira vez, o prazer de me di·
rigir à Câmara de Comêrcio Brasil-Estados Unidos.
Encontrâvamo-nos, em 1 de outubro de 1982;effi meio a
grave recessão e enfteittâvamos o risco de uma ç_rise fi~
nanceira que poderia- ter tido conseqUências devastado~
raS tanto para o Brasil quanto para os-Estados Unidos.
Hoje iloS podemos felicitar por alguns fatos positivos,
como a recuperação da economia norte-americana, a
tendência declinarite da irif1áÇão no mundo desenvolvido
e o reagueciinento do comércio internacional. No que
diz respeito ao Brasil, muito nos orgulhamos dos re.sulta~
dos obtidos com um processo de ajustamento que ·não
h~itq7 em qualificar de verdadeiramente dramático.
G...ra_ç_as a esfOrços _a um tempo penosos e persisitentes,
conseguimos reduzir drasticamente nosso dêficit orçamentário, limitar as importações e expandir as exportações, o que levou nossa balança comercial a apresen·
tar, em 1983, uin Superávit de 6 bilhões de dólares e que
deverá seguramente gerar, ao final de 1984, superâvit
muito-su-perior <fó objetivo inicial, que era da ordem de
9,1 bilhões de dólares.
OS esforços empreendidos pelo Brasil foram impor~
tantes -- talviz mesmo decisivos -para evitarem ter
sido superadps. Se, entretanto, foi contornada uma crise
financeira - com todas as sérias conseqUências que teriâ.
para os Estados Unid9s -:-_persiste a crise do endivida~
menta, que tem provocado efeitos t_ão dano~o~ para o
Brasil. O que pOde parecer mera questão de pa8:amentos
para os credores- é, na verdade, para meu País, uma questão de desenvolvimento.
Quando me dfrig"i à Câlhara de Comércio em 1982, assinalei qüe os novos condicionamentos que caracterizalh
a economia Il].~Undial - ctescente interdependência, altO
nível de instabilidade nas taxas de juros e de câmbio, imponância expandida do <::omêrcio internacional para o
crescimento econômico global~ haviam eitfaÚzado, em
tóâa sua força, o surgimento de vinculações muito dire__

"'liberalizar o comércio;
expandir os fluxos fuianceiros internacionais;
. adotar uma nova política de juros~ iniciar cotn
urgência o trabalho de revisão do sistema monetârio
internacional."
Acentuou, ainda, o Presidente João _Baptista Figueiredo, a importância dos seguintes desafios antepostos à capacidade de atuação da comunidade internaciona':
·'"solução, por via de negociação, das t~ções e
_disputas que envenenam o panorama internacional,
tanto no plano Leste-Oeste quanto em áreas do Terçeiro _Mundo;
__ valorização do diálogo e da-conciliação, e tOrtalecimeriiO das-institUições internacionais, ·a começar
pela própria Organização das Nações Unidas;
_efetiva r~tomada do Diálogo l'IOrte-Sui, compreendendo o lançamento das negociações globais,
como l;!.emonstração da disp"Osiçà6 de todos de res~-pônder aos anseios da imensa maioria: das Nações;
ação concreta e imediata, sem prejuízo para-a- rttoma_da desse díâlogo, sobre as mais premeiites
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tas entre os universos em que atuam os diplomatas e os
homens de negócios.
Esses condicionamentos continuam- a preValecer, e me
sinto por isso muito à vontade para sublinhar mais uma
vez a essência da mensagem que lhes dirigi há dois anos:
-que não há contràdição ~ntre livre comérCio, merw
cada livre, e a cooperação entre Goverrios-para melhorar
o sistema económico internacíónal;
-que os países em desenvolvimento que se integraram tão rapidamente à economia mUndial não podem
ser repelidos mediante medidas restritivas a seu acesso
aos mercados fimüicei_ro e_ çõriiCI'cial; e
-que é fundamental que nos países desenvolvidos

mais poderosos, especialmente nos Estados Unidos, o se-

ter privado desempenhe papel cada vez mais ativo não
apenas para resistir -a -ãtitudes negativas,-Como as que se
concretizaram no recurso a rriedida_ss protedoilis1aS, mas
também para'encorajiú' maioi'-com-preCD.são da necessi~
dade de adoção de polítfCiiS-mais-flexíveiS-Cin faVoi' dOs
países enl desenvolvimento, especialmente aqueles mais
atingidos, hoje em dia, pelo problema do endividamento.
O pfoblema da dívida e, em menor grau, o do protecioniSiriõ ·constituem os temas- que desejaria aflorar na
oportunidade que hoje me é proporcionada pela Câmara
de Comêrcio. Deles irei tratar com aquela dose especial
de franqueza amigável que é caracterfstica constante do
diálogo entre brasileiros e americanos; - A crise que atê recentemente dominou a ec_onomia
mundial provocou enormes dificuldades para o Brasil.
Depois de haver, por longo perfodo, enfrentado com êxi~
to o desafio do desenvolvimento e de havc;:r alcançado ta':'
xas médias de crescimento que, durante décadas, se mantiveram em torno de 7% ao ano e que, em a1gumas ocasiões, superaram 10% ao ano, o Brasil se viu, de repente,
diante da paralização de seu processo de crescimento: e
sem que isto se devesse a limitações-inerentes à ecOnomia
brasileira, mas sobretudo como resultado de uma inusi~
tada e perversa combinação de fatores externos adver~
sos, que iam-desde os altos preços do petróleo à recessão
e à inflação no mundo desenvolvido, às elevadas taxas de
juros e ao protecionismo desenfreado.
Releva, nesse contexto, chamar a atenção para a ques~
tão das altas taxas de juros, por tratar~se de aspecto que
dramatiza singularmente o problema do endividamento.
A polítícii ecorl.ôrilica dos Estados Unidos da América
provoca repercussões internàcionais-que-n.ão podem ser
ignoradas. A persistência do quadro que hoje se apresenta, com enormes e crescentes déficitS ofÇiime:CiiâriOs neste
pais, combinada com uma benévolacomplacênciã-em re~
.lação aos problemas dos países devedores, reflete atitude
perigosa, que pode provocar situações indesejáveis tanto
para credores, quanto para devedores.
No que toca ao Brasil, constituifiã-dolorosa simplificação qualificar cómo meramente indesejáVef a situação
em que nos encontramos durante os últimos anos. País
em desenvolvimento de dimensões continentais, com população numerosa, jovem e creScente, o- BI'ãsil não pode
simplesmen'te conviver, durante anos seguidos, com um
crescirriento-per-apna -negativo.
No contexto de uma severa frustração de expectativas,
a sociedade brasileira tem empreendido esforço extraordinário de reajustamento, que tem sido particUfarmCnte
doloroso porque - em um pais em desenvolvimento
como o Brasil - medidas de austeridade não se traduzem apenas na redução do- dispêndio e do consumo a
níveis ainda aceitáVeis, riiàs, às veZes, afetãril as próprias
condições de s9brevivência dos segmentos menos favorecidos da população. Conseguimos alguns resultados
muito positivos que são de todos conhecidos -:-- não só
quanto ao superavit comercial, mas também em tennos
de acumulação de reservas, de sinais de redução dos
níveis de desemprego e de uma retomada ainda incipien~
te do crescimento industrial, largamente induzida pela
demanda externa (algo em que a recuperação nos Estados Unidos foi imPOrtante). Encontramo~nos; porém,
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ainda muito abaixo- dos níveis de produção e emprego
qüe havíamos atiilgido em um -passaao não muito dia~
tante. E é altamente improVável que cheguemos a ai~
cançar uma recuperação significativa, enquarito estivermos obrigados a enfrentar um peso excessivo no serviço
de nossa dívida, na magnitude dos_l2 bilhões de dólares
de juros que estamos pagando em 1984 (e que represen-_ t~m quase 50% de nossas receitas de exportação), en~
.quanto as taxas de juros nos mercados internacionais
permaneceram em patamares tãõ eleVados, e enquanto
um grau ião perturbador de incertezas e instabilidade
continuar a dominar a economia múndial, já confronta~
da_ com ~perspectiva de uma de~celeração no ritmo da
atividade econômica nos Estados Unidos por volta do fi~
na! do ano em curso e em 1985._
Não vejam em minhas palayras qualquer negação de
nossos compromissos e obrigações, nem tampouco uma
visão simplista e maniqueísta do problema da dívida,
como se fora resultado de algo como uma conspiração
montada pelos bancos e por aquele pobre e vilipendiado
personagem, o FMI.
Desejo, contudo, dizer~Jhes sem rodeios que a dívida
- ou melhor o fardo que dela resulta como conseqUência -dos atuais condicionantes da economia internacional
- !epresenta um obstácUlo significativo-no_cilinlriho de·
uma forte e prolongada recuperação econômica no Bra~
si!. É de certo modo paradoxal que um país extraordina-l:iaffi6riie ríco- e podCrosO cOmO os EstaOOs úriidOs Se -es~
teja recuperando sem ajustar sua economia, eÍlquaniO
um país em desenvolvimento como o Brasil está sendo
obrigado pelas circunstâncias_ a empreerider esforço de
ajustamento particularmente drástico, ao mesmo tempo
em que enfrenta dificuldades e incertezas crescentes, decorrentes, _em grande parte, da evidente falta de medidas
_de ajustamento por parte de seus priiic1pais credores.
O ·que lhes desejo diZer, em .outras palavias, é que,
como é de esperar, a sociedad; brasileJra, se aceita a necessidade de medidas de austeridade, rejeita firmemente
a -perspectiVa de uma recessão continuada; ciue se felicita
da i-eCuperaçâ-o em alguõs dOs princip:iis--parci::iros do
Brasil, mas não pode concordar com uma sitU(lção de assimetria e-desequilíbrio na repãrtição d8s respoti.sibilida~
_des do processo de_ ajustamento da economia mundial;
que está comprometida com o cumprimento das obrigações contraídas pelo País, mas tião pode deixar de considerar o fardo da dívída como eXce$SíVO e- iiljuSto; e que
reconhece a validade de um process_o de renegociações
caso~a-caso os bancos, mas anseia por ver encetado um
diâlogo político direto entre os Governos- de países deve~
dores e de países credores quanto aos aspectos mais ge~
-néricos e mais abrangentes_ da pro,.bl~âtica âa dfvidci.
Tudo o que_disse destina~se a assinalar um ponto bási~
co: o de que, por mais que tenhamos tido êxito em supe·
raros riscos imediatos de uma crise financeira, a crise doendividamento subsiste. Esta crise não pode ser considenida fCnô-meno de curtã duração, nem- caracterizada de
maneira simplista como o resultad-o-de ~uma suposta má
administração de suas economias pelos países-devedores.
É do interesse de todas as partes envolvidas, inclusive a
comunidade financeira privada, que os Governos comec.em a examinar em conjunto os aspectos globais da
qu~stão e_ os m_elho~ rumos para resolvê-la.
O Brasil, junto com dez outras nações latino~
americanas, declarou, em reuniões realiZadas em Carta~
gena, Colômbia, em junho último, e Mar dei Plata, Ar~
gentina, poucas semanas atrás, ser iitdinspensável um
diâlo&o direto entre os Governo -de países devedores e
credores. O Presidente Figueíiedo tem realizado esforço
com vistas a tal diá)ogÕ desde sua vinda a Nova Yorque
para a Sessão da Assembléia GeCal da ONU em 1982, e
recentemente reiterou seu chamamento a semelhante
exercício em entrevista que deu à imprensa brasileira
dias atrâs.
Nas reuniões do Fundo Monetário e do Banco Mun~
dia! recém encerradas deu-se um passo na direção certa
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quando se concordou em discutira-questão da dívida nas
reuniões que o Comitê Interino do FMI e o Comitê de
Desenvolvimento do Banco Mundial realizarão em abril
de 1985. O Governo brasileiro aprecia o gesto feito pelo
-Governo norte~americano comO espécie de tesposta a
Cartagena e Mar dei Plata, e anseia pelo momento em
que os novos progressos possam ser feitos com vistas ao
diálogo direto entre Governos sobre problema, como o
da dívida, que traz à baila numerosas questões de funda~
mental importância, e cujo escopo é mais arilplo do que
aquele com base n-o qual atuam os organismos financei~
ros especializados.
Permitam~me um comentário final sobre a questão da
dívida. Como creio já ter sido sobejamente demonstrado
tanto por nossas palavras como por nossas ações, os países latino~americanos não pretendemos de maneira alguma entrar em confrontação com nossos credores; nunca
contem planos, nem jamais o- faremos, atuar cOm-o iam
cartel de devedores, coisa que é indesejável e inconveniente, ademais de inviável; não contemplamos, nem ja·
mais o fãremos, renegociações conjuritas de nossas dívidas, por isto também é indesejável e impossível; ademais,
temos sempre feito clara distinção entre _os por assim di~
zer processo~. ·~concretos" de renegociação (os quais são
necessariamente objeto de entendimento caso-a·caso entre cada país e seus respeCtivos credores) e, de outra parte, a disc:ussão entre Governos sobre os aspectos mais
_arp_plos, da questão do endividamento naquilo_ em que
afetam a todas as partes interessadas.

Isto o que tinha a dizer sobre a dívida. Lamento ter-me estendido tão longamente sobre o assunto, mas con·
sidero importante este contato para reiterar perante os
Senhores a mensagem que a Amêrica Latina tem procurado .fazer chegar ao Governo dos Estados Unidos da
Am.~ric_a, à Comunidade de negócios e aos banqueiros
norte-americanos e à própriã"Opinião pública deste país.
Permitam-me agora alguns comentários sobre o protecionismo e o relacionamento comercial Brasil~Estados
Unidos da Amé-dca.
Pode parecer paradoxal suscitar a questão do prote~
cionisnio no· múndo desenvolvido, e nos Estados Unidos
em partiCular, precisamente 9uando o Brasil vem aumentando significativamente suas- vendas em tais mercados. O fato, entretanto, Eque não se pode menosprezar a
irilportância do tema, pois se manifeSlam nCste momento
fortes pressões protecionistas que não dão síriaiS de dimi·
nuição no futurO p"ievisível. Paradoxo mais significitivo,
sim, é que se estejam intensificando as pressões protecio·
nistis nos Estados Unidos da Améiica mesmo num quadro de reativação da economia norte-americana. Isto
mostra o quão enraizadas são tais pressões, e como serão .
numeros_os e duradouros os problemas por elas causa~
dos. Um número considerável de projetas de natureza
_protecionista se encontra em tramitação no legislativo
nor;te~americano, e medidas protecionistas afetam prodUtos brasileiros qUe apresentam vantagens compãrati~
vas e poderiam alcançar penetração maior no mercado
norte~americano, com 6 bvias vantagens parã-0 corisiami~
dor local. A irracionalidade dos mecanismos protecio~
nistaS se torna mais evidente quando países como o Bra~
sil se vêem às voltas com pesados compromissos finan·
celros~ O vfhcillo entre comércio e finanças não deve ser
rec-onhecido apenas no plano intelectual: trata-se de algo
a ser traduzido em ações concretas destinadas a permitir
que países como o Brasil possam superar seus problemas
de endividamento_ com base em seus próprios esforços no
intercâmbio internacional. Estâ claro que não faz senti·
do pensar em termos de resultados imediatos, mas nem
por isso deixa de ser necessário um esfOrço-permanente
de setOres empresariais e de Governo para combáter de
modo sistemático os obstáculos e limitações à expansão
das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Uni~
dos da América.
Gostaria, finalmente, de dizer algumas palavras a respeito de certas postulações que tenho ouvido da parte de
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empresários e funcionãrios do Governo norte-americano
referênci~ a aspectos da política comercial brasileira.

com

Deseja sublinhar conceito que considero essencial
para uma boa compreensão das_ posições que o Govetnõ
brasileiro tem tomado. Trata-se da questão da reciprocidade. Em negociações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos da América, Iiãó é possfvel raciocina·r ém
termos de uma suposta simetria CXata enue a· poder de

barganha de um e outro paí. Nossas economias
encontram-se em estágios diferentes de 4esenvolvimento,
têm potencialidades distintas e diferem affii)faffi-ente em

poderio e competitividade. Algumas das medidas a que
recorremos no Brasil podem não ser do agrado de uma
ou outra empresa desejosa de entrar no merçado brasileiro em setores aos quais pretende meu P~ís dar proteçãó
temporária para-o desenvolvimento de umª capacidãde
produtiva própria. Este é o tipo de situação que requer
compreensão para a legitimidade dos esforçqs_c;I_e atingir
um nível básico de desenvolvimento autônomo em ~reas
de maior sofisticação tecnológica. O Brasil é País em desenvolvimento, o_que significa que, no plano económico,
ainda se encontra, por assim dizer, em fase de construção. Muitas das decisões e políticas que agora implementamos terão influência soQre_ o que seremos llQ fu.turo, e isto quer dizer que erh alguns cas.oS não podemos
deixar de ser movidOs por considerações políticas.
De outro lado, nosso esforço de exportação às vezes
nos fez recorrer a inCentivos que il"ão deveriam ser necessárioS nO c;iso de países desenvolvidos. Múltiplas formas
de subsídios, por vezes disfarçados. são aplicidas em numerosos países, e é necessário julgã-las sempre com refe-rência às diferentes círcunstâncias de cada um. Há que
ver, ademais, que os recursos para incentivo_ à_ ~~2.t?r
tação de que dispomos são irrisórios em cOmparaÇão
com aqueles de que dispõe o exportador_desen_yolvido.
No Brasil estamo$ realizando intenso trabalho de redução de incentivos à exportação, jlí, havendo (:!iminado os que existiam na ârea agrícOla e tendo agora reduzido
ao mínimo, de acordo com recentes decisões governamentais, aqueles aplicados a produtos manp,faturado_s.
Desejamos _dar segui~en_to a essa_redução, ~nesse sentido esperamos ver reilizãr-se _esforçO parãtelÕ de nossos
principais parceiros comerciais, tanto_ pela adoçã_o ode
medidas semelhantes quanto_ pela abstenção da aplicação de direitos ~ompensatórios e outra~_ medidas pro~
tecionistas contra produtos brasileiros.

Devo asSinalar que o Brasll_ adota ~titude li~e~al no
campo do c~mércio -interni.tcional: ·e que-~ -dt~poSi~O~o
Governo e da sociedade dar_ expressão concreta a nossa
vocação para o contacto e o intercâfnb.io· com_ou!._~S
nações. Chamo a ate_nç_ão _dos. Senhores, ne~e _s_ent~~o~
para as medidas de liberalização- das exportações_ recen~
temente aplicadas a milhares de produtos atrãvCs da r~~
dução de tarifas e·simj11ificação de procedimentos admt~
nistrativos.
Senhores,
Os dois assuntos de que lhes falei, a divida e o prote~
cionismo, aizem respeito em muitos de seus aspectos, ao
relacionamento entre os Governos de nossós dois pãiSes.
Mas as comunidades empresariais do Brasil e dos Esta~
dos Unidos da América desempenham papel importante
na definição do relacionamento bilateral_. Na atual si~
tuação as questões_ _da dívida e do protecionis_mo são de
importância decisiva para o Brasil: não apenas p_ara o
seu Governo e seus homens de _negócio, mas para o seu
povo em geral, na medida em que o encont!Õ de soluções
para aqueles problemas constitui pré-condição para a
criação de contexto externo Qiais favorâ:Vel à retomada
de um ritmo adequado de crescimento pelo Brasil. Esta é
uma questão tam_bé'm__ cje interesse para os Senhores, e
tambêm por isso estou convicto de que a intensificação
de nosso diálogo trâra resultados positivos para nossos
dois países.

O SR. PRESIDENTE (lenoir V:argas)- Nada_ mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,-desig;,
nando para~ sessão ordinâria da próxima Segunda-feira,
a seguinte

ORDEM DO DIA
.I
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado ri9 139, de 1984, de autoria do SenadOr Nelson Carneiro, que revoga-o Decreto~ lei n9 1.541, de 14 de abril de
197_7 (Lei dãs Su&regendas), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da Comissão
- de Constituição e Justiça.
2
Votação, em turno' único, do ProjetO de Lei da Câmara nY 10, de 1981 (n9 1.529f79, 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 Comissõ~:
~ d_e Leglslaçi.o SoclMJ; e
- de Finanças.

3
Votação, eni turno único, do Projeto- de Lei da Câmara nt 44-, de 1981 (n'i' 587 /79~ nã Casa de origem), que
veda aos_ veíç::ulos de comunicação de massa (rádio, tele~
visão, cinema, jor_nais, _reviStaS, cartazes;·anuáriOs ou
qualqyer outro tiPo de publicação) aceitar a autorizã.Ção
ou a velculação de ã.núncios e de comerciais que não sejam n,egçH~ia,dps, produzidos, criados, filmados, graVados, copiadOs - imagem e Som -:- por profissionais e
eiliprêsa.S brasifeiras, -tendo
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6

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 14, de 1984 (n9 2.867/76, na Casa de origem), que
introduz modificições na Consolidação das Lçjs do Tra;;
balho~- aprOvada pelo Decre1o-teí rlii' 5.452, de }'i' de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob n'i's 299 e 300, de 1984, das Comisst}es:
- de Constjt_glçio e Justiça, pela constitucionalidade e
jUiidicidade;e
- dé Leglslai;ãà SOCi-al-, contrãrio.

7
Vota-ção, em turno_úníco, do Requerimento n'i' 242, de
_ 1984,_ dos Senadores Nels_on _Carneiro ~,Humberto Lu~
na, solicitando, nos term-os dQ a ri. 371, e, do Regimento
Interno, urgência para o Requerimento n9 160, de 1984,
de au~oria do Senador Neison Carneiro, sobre a criação
de um-ã -comiSSão especiai mista, composta de II (onze)
Senadores e li (onze) DeputadoS para, no- pfazo de 210
(duzentos e dez) dias, realizar estudos sobre ê! fabricação,
comercialização e utilização de agrotóxicos nO País.

8
Votação, em turno único (apreciação preliminardajurididdade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, dO Projeto de Leí da Câmara n' 79, de 1979 (n9
1.511/75, ná Casa de origem), que acrC$centa parágrafo
ao art. 5'i' da Lei O' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdtncía ~ocial, alterada pela Lei n'i' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n9s 692 e 693, de 1982, das Comis~
sões:
- de Legislação Social, favorável, nos termos de SubstitutiVo que apresenta; e
- de Constituiçã~ e Justiça, pela injuridiCidade do
Projeto e do Sub$titutivo da Comíssão_d_e Legislação Sç·
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

9

PARECERES, sob nYS 186 e 187; de 1983, das Comis-

sões:
-de Economia, favorável, com vOto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
- de- Finanças, favorável.

4

~--Yotação, effi turno 4níco, do Projeto de Lei d~ CâW.a-

-f_.i- n9 53, -º._f;-1977 {n.,-~? /~5. na ~sa d~ origem), que-dis·

Pi? e sobre ~~:m~ições ~a. ob~~rvar Da reno_Vação de contra.. tos de a·tleiâS profisSiorlais, e dá outras providências, tendo
-------

Vofação, em segundo turno, do Projeto de Lei do ~e
-nãd0_il'lij, dC. 1980, de autoria do Senador Itamar Fran~
co, q~e~~tãb!;te~ abaÜil).en).O pos.preços de derivados
do petróleo e do álcool, quando destinados ao constnno
pr6prio de motoristas profissionaiS autónomos, tendo
PARECER, sob n9 .533, de 1984, da Comissão
- de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. _
(Dependendo _da votação do Requerimento n9 240/84,
do Senador Virgflio Tá vora, solicitando seja o projeto
submetí_do_a voto~._nos termos 4o art. 3.15 d~.~egimef!tO

Interno.)
PARECERES FAVQRÁVE!S, sob nOs I.360.e I.l6I,
· de_l981, das Comissõ~:
-..:;..,. de Legislaçio Social; e
-- de Educaçio e Cultura.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei,<!_a Câmara fl9 65, de 1979 (n9 4.257{71, na Casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais~-~· R_ede Ferroviária- Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob nOs 33ie 336, de 1980 e635 a 637,
dC 1981, ·dã:S Comissões:
· -de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, J9
pronunciamento: c-ontrário; 29 pronunciamento: favorâvel
ao ProjetO e à Emenda de Plenário;
-"'de F'manças, 19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
--de Constituiçio e Justicti., Pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenârio.

lO

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 41, de l982, de autoria da Senadora Laéfia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n' 594,
de 27 de maio de 1969, que instituí a Loteria Esportiva
federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 23 e 2S, de 1984, das Comissões:
- de Constftuiçio e Justiça- 19 pronunciamento: contrárío; 29 pronuaclamento: pela constitudonaHdade- e juridiCidade do SubstitutivO da Comissão de FinançaS; e
- de Finanças, favorável, nos termos de substitutiVo
que ofe-rece.
11

Discussão, em turno único, da redaçào_fin~l (oferecida
pela Comissão___de_ Redaç_ão em seu Parecer n9 588, de
1984), do PrQjeto de Leí do Senado n• 213, de 1983, de
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autoria dO senador Lourival Baptista, quC" institui o
..Dia Na-Cional do Voluntariado"_

Discussão, em turno ún-ico, da redação final (ofereCida
pela Coó::ilSSão de Reâãçào em seu PareCer n~' 590, de
1984, de 1984), do Projeto- de Resolução n~> 39, de 1984,
que autoriza a Prefeittii'a MUnicipal de Aragãrças, Estado de Goiás-, a-contrinar operação de áêditi)-.Ito vi:ilor de
CrJ 22.299.000;00-(viriie e dais milhões-; dUZentOs C-rioventa e nove mil cruzeiros).
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) """":Está encerrada a sessão.
( Le~·anta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA.SESSÃDDEiO-Ió:t'i
E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR;
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. SenadOres:
-- Os Jõrria-is de- ontem publicaram a nomeição do ST."Aloísio Teixi:ira Garcia, em SubstitUiçã()iO Embaixador
Otavio Raiilho, na Presidência do Instítuto B_i'asileir9 do

café. -

B:ramação do PNAE, co~forme documento de fls. 102,
com alusões às fls. 27, bem como confirmação sem maiores comprometimentoS, às fls. 133/137 e 153, poÍ' parte de alguns funcionários da COBkV'.
O inquéritO n-ão foi a:"J"Ddã conciúído e, por isso mesmo, coniiilua pend_eilte_a_ i~_us-açãó d:e corrupção -pasSIVa
do Sr. Aloísio Gã.rcia. - - -Como advogado que sou, seí que não hã condenação_
formal contra o Sr, Aloísio Garcia. Mas sei, também,
que enquanto não for provada- a sUa- inocência pesa
sobre ele a acusação' <ia prática de corrupção.
Por isso mesmo, Senhor Presidente, consider_o de extrema irresponsabilidade do Governo nomear o Sr. Aloísio Garcia para a Presidência do IBt que movimenta somas astronômicas, anualmente.
Exijo, pois, em nome do PMDB, que o Governo, através de seus Lídere~, nesta CaSil, explique à Nação, já estarrecida com tantos escândalos, impunes mais este ato,
de profunda temeridade.

:_f>

Sr. José Llns ---Púinite V. E-x, um

_O SR. HUMBERTO

de

.. "Em dezembro de 1983 fui Convidad_o parajaritar
com o casal Pozzi e _Qu_vi a acusação a Aloísio Garcia de exigir da PROVJSA, dez por cento de comissão para fazer pagamentos decorrentes d~ ~ompro
missos do processo FAE/COBAL. Todo o proceSso
de corrupção que, paulatinamente, tursen-ilndo dentro da FAE me levaram a imaginar ã CXIstê-ricia de
um grande Triângulo de ação, com dois vértices
identificados: FAE/COBAL"
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Terminada a fase de inquisição de testemunhas, a Comissão de Inquérito indiciou o Sr. Aloísio GãrCia--;-floS
seguintes_ termos:
.. "Quanto ao ex-Presidente da COBAL- AloíSio-Teixeira Garcia, que houve acusaçãO de exlgii comiSsão
para resgatar dívida para com empresas fornecedoras de
gêneros para a programação do PNAE --vou repetir,
Senhor Presidente, Senhores Senadores;. "Quanto ao exPresidente da COBAL - Aloíso Teixeíi'a Garcia, que
houve acusação tle exigir comissãO para- resgatar díVid:i
para com empresas fornecedoras de gêneros para a pro-

aparte_?~

Com prazer.

O Sr. José Lins- Acho, nobre Senador e Líder Humberto LUcena, que V. Ex~ comete uma injuStiÇa.
Ex'
~~h,a que uma vez feita a acusação ...

v:

-

O ato de substituição do Presidente- de mTI- órgão do
aovernoaeveria ser-de rotina, qUando atefldesse aos in~
teresses da coletividade. No caso presente, trata-se de um
ato polítiCO Que visa a-atender 3.os interesSéS do caildidã.to ofiCial do partido do Governo.
Seria tolerãvel, se fosse apenas isso. Acontece, porém,
que o Presidente da República nomeou o Sr. Aloísio
Garcia, "ex-Presidente da COBAL, quC :ii{onteill exercia
o -cargo de chefe de Gabinete do Ministro Murilo Badaró,
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O sr:--Alõísio" Garcia, nO presente rrlonl'ento, figuracomo indicado em Inquérito AdministiatiVÕ lOstaUradõ
pela Fundação de Assistência ao Estudante, por determinação-cda: Sr• Ministra da Educação, acusado da prática
do crime _de corrupção passiva, capitulado no art. 317 do
Códígo PênaL ··
--·
-A acusação ao Si' ..Alofsio Gárcia foi"formalizada, pi- rante a ComissãO (te lriquérito do MEC, pClo-dc:ipoitliefl..to do CeL loão Manoel Simch Brochado (Superintendente Administrativo da Fundação de Assistência aO EStudante), que denunciou a intermediação féauduieri.ta da
COBAL;-no -processO de aquisição
alíiTieiltos para ·a
merenda escolar.
Disse1 textualmente, o Cel. BrochadÕ, em Seu depoi~
menta:
-

LUCENA.~

-

O SR. HUMBERTO LUCENA -

-

lndiciamento!

O Sr. José Lins- -.••o"u1rid1ciamento, quem tem que
provar que é inocente é o acusado. Portanto, V. Ex~ deixa qualquer um à mercê dos ac..usadores. Tenho absoluta
---=~certeza, conhecendo pessoalmente, como conheço, o Dr.
ÃloíSio GarCia- e, sobretüdo, coilhecendo o ·rviinlstro
Murilo Badaró, de que S. Ex• terá examinado exaustivamente essas questões e pautado a indicação do Dr. Aloísio Garcia dentro _da mais legítima cõndição de Consêiên. _ciã, de reconhecimento da capacidade daquele técnico e,
sobretudo, corp. o cuidado_ de analisar a probidade de um
j:lomem que, se acusado, .contra ele nada se provou.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Tenho por V. Ex•
-o maior apreço-. V. Ex• me conh-ece e sabe -que nunca
ocupei a tribuna do Senado, ou antes, da Câmara dos
Deputados, para fazer acusações gratuitas a quem qller
'<tue seja.
O Sr. José Uns- Sou testemunha disso!

· O SR. HUMBERTO LUCENA -

... quanta mais

quando elas_desOnram, comO no caso presente, uma personalidade da viçla pública brasileira. Mas tenho para
mim que se algu-ém, como no .caso o Sr. Alofsio Garcia,
está sob suspeita, indiciado em inquérito administrativo,
aberto por ordem da Sr' Mínist-ra da ~ducação, enqu_an--1) não for totalmen.te_absolvido~ do ponto de vista ético,
-11_:ãO teria coÕd!ções de: ser nomeado_ para um cargo da
importância da Presidência do Illstituto Brasileiro do
Café, Esta é a te$_e que defendo, neste momento, salvo
melbor juízo.
O Sr. José Lins- O qüe digo a V. Ex• é que a con.,;
fiança que deposito no Senador, hoje Ministro Murilo
Sa_daró, vai a pOnto Qe ter ci:rteza que S. Ex• analisou
esse problema, e que, c-omo diz V. Ex•, se o inquéritO cistá
t~nninado,diSpõe S:. Ex•,_"O ~inistro Mu!}Io ~adaJÓ, de
meios_-d~ verifi_ca_i_ a probidade do inciicado_e do novo
- Presidente do rBC.

Sr. Fábio Lucena --Permite V. Ex• um aparte.
nobre Líder'?

- _Q

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não,
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Humberto Lu~
cena, ê b.em Verdade que o princípio geral de Direito, decorrente da Carta das Nações Unidas é de_ que toda pessoa é presumivelmente inocente, desde aue seja julgada

culpada por um tribunal imparcial, Isso, todavia, não exclui o ponto d~ vista de Y. Ex~ que-coincidecom o preceito UniVersal dos Direitos Humanos, porque V. Ex• est.ã
argain_do um fato concreto que envolve a administração
públiCa do ÓovernÕ. Na realidade, um cidadão indiciado, nos termos em que V. Ex• pateticamente r~vela,ao
SenaâO e -à Nação, ele padece, in Jimine, da ausência da
chamada reputação ilibada para o exercício de tão relevante função. Eu disse padece, Jn limfne, porque essa ilibaçã() na reputação pode sobrevir quando a questão
transitar em julgado, mas não é o que se discute. O que
se-dis_cute é que o Senador José Linsjá. se antecjpa aos indiscutíveis atributos morais do eminente Ministro Murilo Badaró, para dar o aval do Ministro Murilo Badaró,
que tanto dignifica este Parlamento, a uma nomeação
tão escabrosa, como essa que V. Ex• denuncia à Nação.
O Ifitiiido inteiro assistiu, recentemente, a Um dos mais
importante assessores do Presidente Ronald Reagan renunciar ao Seu cargo em face de uma simples acusação
-de wn jornal, ao exemplo de um miriistro alemão, pouco
mais retardado no tempo, mas da mesma natureza. Agora, o que causa espanto, nobre Senador, é que essas no~
m~Çô~s feitas assim tão atabalhoadamente, elas podem
recair sobre o honesto ou o desonesto, desde que atendall!_ aos in_ter_esses do Ministério _da Indústri~ e do Com_~rcio, que~ exatamente.dar suporte à ca~didatura oficiaJ]t<i~PD~ ª- Presidêricia da República, Essa é que é a
gravid-ade da situação, nobre Líder Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço o aparte
de V. Ex' Tenho para mim que o próprio Ministro Muri~

lo Badaró poderá desconhecer o teo-r desse inquérito instaurado no âmbito do Ministério ela EcluCaÇão e Cult.U~
ra. S. Ex• talvez não esteja iriformad_õ. Acredito que se o
estivesse não teria talvez tomado a iniciativa de convidar
o Sr.-Aloísio Garcia riem para seu Chefe de Gabinete,
nem tampouco de indicá·lo para o aJto cargo de PresidelitcY do Instituto Brasileiro do café. Ninguém ignora,
por exemplo, que o Sr. Tomás Boardman, ex~Assessor
do Senador Murilo Badaró, deu um tremendo rombo na
praça de Brasllia, como Diretor él.o Banco Lar Brasileiro.
S. Ex' depositava, no seu assesSor, a maior confiança.
Mas isso aconteceu, infelizmente, 'e foi amplamente noticiado __ pelos jornais.
O Sr. José Lins- Se V. Ex' me permite ... (Assentimento do orador). Nem por isso poderia culpar o nobre
Senador Murilo Badaró. Vê V. Ex• que uma coisa é pre·
julgar, a outra ê deixar de considerar um fato real e julgamento acabad.o.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não estou culpando nem o Senador Murilo Badaró, nem o Ministro Murilo B~tdaró. q que quero dizer é que tnuitas vezes a pessoa -ê~'traída na sua co·nfi~nça. E_ o que levanto neste instante, sobretudo, são razões de ordem ética. Não vejo
comO o Governo Federal, repito, com a sua alta responsabilidade, sobretudo o Presidente da República, possa
__ nomear para um alto posto da administração indireta da
União um cidadão que está sub judice num inquérito admíriiS1ái.tivo,-3.cusado por quem, Sr. Presidente e Srs. Sek
nadares? Por quem? Pelo atual Superintendente da Fundação de Assistência ao EStUdante, O Cororiel João Manuel Simch Brochado, do Ministério da Educação Cultura, a cujo pedido foi instaurado o inquérito por autorizaçãO"-da Sra. Ministra da Educação e Cultura. E, oCoro~l João Brochado está tão consciente de sua acusação
que fez questão de comparecer duas vezes ao inquêrito.
Estão, aqui, as cópias das peças fundamentãis do processo administrativo, que encaminharei à Liderança do
PDS e do Governo nesta Casa. S-ão elas: a po-rtaria quC:
criou a comissão, a instrução do inquérito com a acusação final ao Sr. AIÕfsio Garcia, e os dois depo_imentos
prestados Pelo Coronel João Brochado, insisto em dizer,
atual Superintendente da Fundação de Assistência ao
Estudante, do Ministério -da Educação e Cultura. Quer
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dizer, é uma alfa personalidade do próprio mundo oficiâl, que acusa uma outra pessoa que veio da Presidência
da COBAL, seriamente acu:s~rda, conforme constã., inclu-

sive, do noticiário da imprensa brasileira- leiam-se as
últimas edições da Folha de S. Paulo- após a nomeação
e, agora, pelo que acabo de dizer, com provas cabais, indiciado- fi um inquêffto- administfativO -rio Ministéi'íO- dã
Educação -e Cultura.
O Sr. Flfhio Lucena- Nobre Senador Humberto Lucena, daqui a pciuco vamos chegar a uma situação em
que uma acusação p·or um membro do Govemo não será
feita a outro membro, porque o acusador inicial passará
a temer a represália mediante uma acusação em volta,
em retorno a ele próprio .. Me parece que é o clímax que
está_se criando neste País.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a
V. Ex•.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é çvidente que nesse
instante em que se desenrola o processo ST.iCéssõrlõ,
sente-se tranqUilamente o grande anseio da sociedade
brasileira por mudanças, e não é senão por isso que cresce dia-a-dia a candidatura oposicionista do exGovernador Tancredo Neves à Pre.$id®.óia da Repúbli~
ca, apoiado pela Aliança Liberal e pelos independentes
do PDS. Mas há, sobretudo, uma mudança que a sociedade brasileira mais ·reclama; é no que tange à austeridade administratíVa. O_Brasil está cansado_~ Sr. __P_residente,
Srs. Senadores, dos escândalos que têm se sucedido neste
País nos últimos anos, sobretudo, no atual Governo, e
da impunidade crescente _dos culpados. E por isso ê que
me apressei, devidamente d_ocumentado, a vir a esta tribuna, para fazer_ esta denúncia- que reputo, grave- e
apelar ao Senhor Presidente da República para que afaste da Presidência do IBC, com o apoio do Ministro Murilo Badaró, em cuja a honradez confio inte"iniriiente, o
Sr. Aloisio Garcia, até que esteja-definitivamenteCoffiprovada a sua inocência no ·inquérito adminislritiVo
aberto pelo Minisféiio da Educação e Cultu_ra,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, caso não venham as
explicações devidas, ou não- sejam convincentes sinto~
me, como Líder dq_PMDB e da Oposição nesta Casã., no
dever de propor ao Senado a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar não só estas,
mas outras acusações que existem sobre a passagem do
Sr.-Aloísio Garcia nã. Presidência da COBAL.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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Portaria que criou a Comissão

Portaria n' 298_
de 29 de agosto de 1984.
O Presidente da Fundação de Assistência ao Estudante_- FAE, no uso de suas atribuições regimentais,
Considerando o despacho datado de 27. de agosto de
1984, da Exm' Sr• Ministra de Estado da Educação e
Cultura - Esther de Fígueiredo Ferraz, proferido no
Processo FAE n"' 23096.000990/84-5.
-Resolve:
Art. 1"' Considerar dissolvida a comissão designada
pela Portaria n"' 133, de 25 de abril de 1984, na forma do
artigo 218 e parágrafo únicO do art. 220 da Lei n"' 1.711,
de 28 de outubro de 1952 e designar, paia prOSseguir oS
trabalhos referentes ao processo acima referido, devendo
concluí-los no prazo de 60 (sessenta) dias, ·a ç_olnisSão
composta dos servidores abaixo:
ã) Osrnar de Mello e Silva -Assessor I-C;
b) Salvador Pelhus Filho - Assessor DAS-!02-1;
c) Lucy Narcizo Fregonasse- Têcnica em Assuntos
Educacionais.
ArtL_ 2"' A Presidência da Comis_são.referid"a _no artigo anterior será exercida pelo servidor Osmar de Mello e
Silv:a. (Coronel da RR)
Art. 3"' Esta Portaria c;ntra em vigor nesta data.
João Felíclo Scardua, Presidente.
I 0DEPOIMENTO DO CEL. BROCHADO
TERMO DE INQUIRIÇÃO
Acusaçi.o a Aloisio Garcia

Aos 9 (nove) dias do mês_de maio de 1.984, às 14:30 ho.ras na sede da Fundação de Assistência ao Estudante.FA E - SCN ~ Quadra 2-- ProjeçãQ. "C") em Brasília,
nO Gabfn~te do_ Diretor-Superintendente, per~mte _os
mel;llhr:os da Çornissã_o_~de Jnquérito constituída pela
Portaria-n9 133, de 25_de abril de 1984, baixada pelo Presidente da Fundação de Assistência ao Estudante ~_çons-.
tituída pelos servidores Osmar de Mello e Silva, Salvador Pelhu~ Fjlho e Lucy Narcizo Fregonasse, a testemunha Joãa·M.anoel Simch Brochado, brasileiro, casado,
servidor público, residente ao SHIS QL 22- Conjunto
10_......-- casa 12, fone: 248-33!t-O, portador da Carteira de
Identidade n"' 030886110/3 - Ministério do ExércitO,
Porto Alegre- RS, passou a fazer o relato abaixO sobre
os indíci9s de corrupção apo"ntados no Relatório da Comissão que realizou uma inspeção administrativa- na
Fundação de Assistência ao Estudante- FAE:- para
DOCUMENTO A QUE SE~REFERE O Sk.
maloiCOmpreeiiSão, iniéüire"i e5te relato com a situaÇão
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO:
que antecedeu a minha vinda para o ex-Instituto Naciõnal de Assistência ao Educando~ INAE, em 1982. Em
Processo AdminiStratfvó
25 de março de 1982 dei entrada -rio Estado Mãior do
Fundação de Assistência ao Estudante- FAE
ExércitO-do requerimento, solicitindo a minha transfeRelativo ao Processo n' 230Q0.009"0óíf8-4M --rência para a·reserVa remunerada do Exército. No dia seCISETE/MEC
~
~
~
guinte, em encontro promovido pelo Miriistrõ da Edu;
cação e Cultura Rubem Ludwig, companheiro de turma
da Academia Militar e amigo de quarenta ano~, recebi
DESPACHO
dessa autoridade o convite para trabalhar no Instituto
Nacional de Assistência ao Educando - JNAE. S~gun
O Processo Administrativo mand_ado abrir pelo Sr.
dõ suas informações, desejavã qUe eu assuniisse a diPresidente da Fundação de AssistênCia ao Estqdante reção da área finalístiCa da instituiçãõ~felacionada OOUI
FA E não estâ concluído, achando-se encerrada apenas a
a al_imentação escolar. EXplicou-me que_ D!l PresidênCiã
fase da instrução.
dCSSC- recém-Criado Instituto havia colocado o Dr. RuTorna-se necessária, pois, na-fõriila da Lei n91.711, de
bens José de Castro Albuquei-que. O Dr. Rubens cheiou
28 de outubro de 1952, a Citação dos indiciados para, no
ao Ministério dã Educação e_Cultura por intermédio do
prazo d'e 20 (vinte) dias, apresentarem defesa, sendo-lhes
Ministro Rubem Ludwig; que o havia convidado parafacultada vista do processo na própria repartição.
chefiar o Departamento de Administração naquele alto
Orgão do Governo Federal. O Ministro Rubem Ludwig
Para esse efeítO, considerando já estar esgotado o prae eu conhecemos o Dr. Rubens na mesma época, como
zo de atuação da Comissão -de lnquérito, deverá _o Sr.
Presidente da COSA L do Governo Médici. Ludwig intePreSidente da FAE declará-la dissolvida e constituir
grava o Gabinete Militar e eu era assess_or da Agência
nova COmissão, podendo integfâ-Ia _os mesmos elemenCentral do SNI_. -Quando o Ministro Ludwig, por esse
tos da anterior.
conhecime-nto- antigo, desejoU trazer o Dr. Rubens para
Em 27 de agosto de 1984. - Esther de Figue_iredo Fero- Departamento de Administração do MEC, encontrou
raz, Ministra de Estado da Educação e Cultura.
certa resístência por pã.rte de-seu Secretário·Geral Sérgio
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Mário Pasquali. Era ·considerado homem ambíguo, de
conceito controvertido. Justamente por esse motivo,
explicaram-me o Ministro e o Secretário-Geral, desejavam na Diretoria de Alimentação do_Orgão, uma pessoa
de absoluta confiança. O meu relacionamento com o Secretário_ Geral tem a__ mesma origem - somos companheiros de turm!) - e remonta a 1943, quando ambos
-entramos para o Exército. Dessa forma explico a minha
vinda para a FAE: convite de amigos para ajudá-los na
tarefa qUe empreendiam no MEC. Ao _ser transferido
para a Reserva Remunerada do Exército, o ·que ocorreu
a 30 de abril de 1982, pelas qualificações de minha carreira (cursos e tempo de serviço), incorporei o direito de receber proventos de General-de-Divisão, o qiie me gãfa:ntia, na ocasião _d_o__Co_nvite, tranquilidade fina_nceira. Ao
ch.egarao INAE;em 04 de maio de 1982 perCebi que não
assumia os encargos que me haviam sido destinados pelo
Ministro. O comportamento do Dr. Rubens em relação
a mim foi muito caractedstic9: ~tregou~me uma Diretoria que considerava absolutamente secundária, acenoume com_r~sponsabilidades futuras, e, de forma bastante
clara, considerou que cumpriu ao apelo do Ministro
para ...empregar" o amigo. Sua atenção e preocupação
estavam voltadas unicamente para a área de alimentação, na qual não permitira o meu ingresso.
Administrava-a diretamente- as demais não mereciam
sequer seu interesse de acompanhamento. Conformara
um triângulo fechado de dec;isões e ações, com o Dr.
_J_9ã0 Basco Rennó Salomon que lhe dava o_ respaldo
técnico-científiCo e com o Di". Avari de Campos que executava as operações atravês da COBAL. Ninguém participava desse pro-cesso de decisões que se caracterizava
como um~ "caixa preta", inviolável em seus segredos. A
equipe de confiança do Dr. Rubens era completada pelo
Diretor de Admjnistração e Finanças - Dr. Paulo de
Oliveira Chaves - que promovia a administrã.ção, execução financeira e a contabilidade do INAE, e pela Dra.
Vanda Marques, uma espécie de c-oringa no esquema
triangular de ação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mulher inteligente e técnica compe·
tente, estava a serviço do esquema sem preocupações de
idêias éticas. Consolidei aos poucos, a impressão de que,
quando Q Dr. Rubens desej3va algo, o Dr. Basco criavalhe o respaldo científico adequado, a Dra. Vanda coloca·
va tudo na forma devida e o Dr. Avari executava. J.Jma
dinâmica funcional sem questionamentos que sempre
tornava exequível a vontade do Presidente, em processo
autodtár:io de ã.dministra_ção que se coadunava com a
persotlalidade megalômana do Presidente. Com a substituição do Ministro Rubem Ludwig pela Ministra Esther,
foi preciso a intervenção direta e permanente do
Secretário-Geral para mantê-lo à testa do INAE. Mesmo
sem confiar no Dr. Rubens, o Cel. Pasq uali cedia a minhas ponderações de defesa porque eu, pessoalmente,
embora afastado desse processo do PNAE, admitindo-o
autocrático e defeituoso por depender da eficácia de uma
organização sobre _a qual não tínhamos controle, não
considerava que o Dr. Rubens comandava ou integrasse
algum esquema de Corrupção. A pennanência de Dr.
Rubens no INAE, portanto, foi fruto de minha interferência junto ao Secretário-Geral e deste sobre a Minis-tra. VáriaS vezes ocorreram -crise&.agudas. A primeira, no
intcio da administração da Ministra Esther, em agosto
ou .sC:t~m brõ-- de 1982. Denúncias e pressdes sobre essa
ãutoridade fizeram-nos questionar a manutenção do Dr.
Rubens na Pres~dência do INAE. Outra, em novembro e
dezembro de 1982, com uma sequência de acusações na
imprensa, dirtamente sobre Rubens Albuquerque que e
com o envolvimento do Dr. Aloísio Garcia, então novo
Presidente da COBAL. Pessoalmente interfeii junto ao
Cel. Pasquali e mantive "Cantata direto com o Presidente
da CO BAL para - pensava eu --desfazer equívocos e
mal-entendidos. A última, quase fatal para o Presidente
do"JNAE, ocorreu em 07 de agosto de 1983, um domingo. Cerca das 16:00 horas recebi um teli:fonema do PasqUali que, chegando da residência da Ministra, havia tis-
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tem unhado a sua indignação com o comportamento autoritário do Dr. Ru.bens em encontro_com os SecretârioS
de Educação no Nordeste, além das queixas veementes
com a ineficâcia do Programa de Alimentação. Sabendoo obsecado por cargos importantes, telefonei para sua

residência em SAo Paulo, onde se encontrava. Em termos
enérgicOs apresentei-lhe o qua(fro d-o desagrado da Ministra e da sua intenção de substitUí-lo. Aconselhei-o a,
diretamente, explicar os fatos e suas razões àquela autoridade. Em novembro- dezembro de 1982, durante a se-

quência". de notas acusativas ao Dr. Rubens na imprensa,
como já fiz referência; o processó-de criação da FAE, em
tramitação pela Câmara, chegava a um ponto crucia.l:
encerrava-se uma legislatura e, com ela, uma grande es.perança e oportunidade de vermos, afinal, criada a· nova Fundação. Tiiexplicavelmente, no momento exato da
criação, em sessão plenária em que tudo estava assegurado pelo envolvimento direto da Ministra, do SecretárioGeral, do Ministro Rubem Ludwig e de outras autoridades, o Deputado Siqueira Campos (PDS- GO), poresquemas e sutilezas regimentais, anula tudo, transferindo
a aprovação para a outra legislatura. Ã noite desse dia,
uma sexta-feira de dezembro, provavelmente dia nove,
estive em casa do Ministro Rubem Ludwig com o Cel.
Pasquali. Afirmei-lhes, na oportunidade;, "pela surpresa
do fato e da obstrução dirigida, penso Que, enquanto no
MEC todos procuram a aprovação da Lei, algo, dentro
do I NA E, promoveu justamente o contrâtio, com inie..
resses que não consigo identificar". Nesse mês de dezembro, o desprestfgio do Dr. Rubens chegara a níveis
intoleráveis para a organização. Antes dQ fun do ano,
procurei o Cel. Pasquali e, com dificuldade, convenci-o
de organizarmos um esquetria de prestígio ao PresidCiite
do INAE. A situação era muito sêria: ou era afastado-ou
devia ser prestigiado. O afastamento, no meu entender,
provocaria solução de continuidade em todo o processo
de criação da Fundação. Mesmo sem a Lei aprovada esse seria o esquema -para criar uma situação de fato,
ele interferiria junto a Ministra com o propósito de colOcar a FENAME (RJ) e o INAE sob uma só direção, a do
Dr. Rubens Albuquerque. Alêm disso viria ao INAE,
nos primeiros dias do cino, e restabeleceria o·prestígio-do
Presidente, em nome da Ministra. Isso ocorreu. Em
1983, todavia, na situação anterior à Lei que criou a
FAE em 18 de abril de 1983 e após esse evento,
modificou-se o comportamento do Dr. Rubens em relação a mim. Fui bloqueado, na medida em que, de feve~
reiro a á.bril de 1983, a·FENAME e o lNAE pass.aram a
ter a mesma direção e, como Diretor-Superintendente da
FAE,- pela expectativa de interterfr no processo do
PNAE, fui rigorosamente sabotadO i)elo-·nr-. RubenS,
Dr. Basco e Dr. Avari. Não pennitiam que o DiretorSuperintendente chegasse à. . "caixa-preta". O artificio
utilizado foi a intriga sistemática, eiwolvendo o Prof.
Pasquali, Diretor recém nomeado para o INAE e amigo
da Sra. Ministra. Com .isso criou-se um impasse institUcional que não aprovou o Regimento Interno da Fundação e, asSim, inviabilizou a derlniÇão de responsabilidade para a nova dinâmica funcional. Por essa êpoca,
para tratarmos de alguns problemas relacionados com o
texto do Estatuto da FAE, com a presença do Dr. Juarez
Machado_ e toda a Diretoria da Fundação, participei da
única reunião desse tiPO promovida pelo Dr. Rubens.
Na oportunidade, em decorrência das discussões .sobre a
estrutura organizacional e a neces.sidade de mudança no
sistema de compra ae gêneros afirmei, dirigindo-me ao
Dr. Rubens, Dr. Basco, Dr. Avarie Dr. Paulo Chaves:
"O sistema de.compras de gêneros àtravés da COBAL
utilizado pela FAE é, pelos procedimentos hennéticosimplantados, pelo menos, suspeito. Lembro aos Senha~
res Diretores que, a prevalecer isso, amanhã, _com riova
administr~ção_ e -novo governo, todos poderão ser chamados à responsabilidade pela participação''. Somente o
Dr. Rubens respondeu à minha asserção;, «o Cel. é contra o sistema com a COBAL; e.u soú a favor. Aguardemos para ver qual idéia prevalecerá", .Os ~aemais ouvi-

ram com atitude neutra, sem qualquer tipo e manifestação. Começei a conformar a suspeita de que, em tudo
aquilo poderia haver um respaldo extra-FAE. Nessa situação comecei a receber denúncias de corrupção. Por
duas vezes, a pedido do Secretário-Geral, procurei a Sra.
-Léa Leal e, dela, de seus assessores e de empresários ligados à LBA, recebi denúncias diretas_d.o Dr, Rubens e de
seus esquemas de ação .com o Dr. Basco. Não me entregaram provas, mas indicaram seus instrumentos deachãque, Luiz Carlos Coelho, da POOL de Transportes e,
dentro da FAE, o Dr. Adelino Fern~des Ga.spar Júnior. Po~r volta de outu~bro de_ 19~3, encolltrava~me n,a
FAE (RJ), quando receb(um telefonema do Dr. Getúlio
Carvalho - Secretário-Adjunto d~ MEC, chamandome urgente, em nome do Secretário-Geral, pois estav~m
em Brasí!ia alguns empresários que desejavam prestar. infornlações sobre fatos que cOnsideravam de muita importância para a FAE e para o próprio MEC. Regressei
imediatamente a Brasília e me dirigi ao .Ministério. Por
coincidência, no avião, encontrei-rriC com o empresário·
Renato Vileiia, que exerce liderança sobre um grupo de
empresários e atualmente é o Presidente da Associação
Brasileiras de Indústrias Nacionais de Nutrição (ABIN}.
Ao desembarcarmos, pediu-me que nos separássemos,
pois o Dr. Rubens mantinha uma verdadeir~....máfià"
que observava tudo e depois lhe prestava informações.
Afirmo!J-:me que, vei1:do-nosjuntos, poderia ter conhecimento e, com isso, neutralizar os efeítoS-daquilo que seria tratado na reunião. Ao chegar ao MEC, encontrei o
Renato yilella e o Durval Em-eriCh, este últitp.o, representante de várias empresas. Em longo relato, com apresença inicial do Cel. Pasquali e do Dr. Getúlio C~val_h'?,
-falaram sobre o. Dr. Rubens Albuq_uereJEe, abordando
ãspeciÕs relacionados com a sua conduta à frente da
FAE e sobre as irregularidades _por ele praticadas na adminiStração do Program·a Nacional de Alimentação Escolar. Referiram-se a uma mobilização feíta junto ·aoS
empresários para presentearem o Dr~ Rubens com um
guarda-roupa de primeira ordem, quando assumiu aPresidência do_ então fNAE .. Disseram que o homem de ligação do Dr. RUbens para a abordagem dos empresários
era o Luiz Carlos Coelho, da POOL Transportes, sobre
o qual incidiam sérias acusações.. Afirmaram, tamb~m
que o Deputado Siqueira Campos recebeu cercã.de Cr$
3,000,000,00 (três milhões de cruzeiros) dos empresários
para que a lei de criação da FAE não fosse aprovada em
dezembro de 1982, pois a sua aprovação iria provocar a
saída do Dr. Rubens do novo órgão, em decorrência de
desprestígio . A nomeação do Dr. Rubens para Presidente do INAE havia sido bem aceita pelos empresários, que
inicialmente o prestigiaram mUito. Com o passar do tem- po, entretanto, notaram que, no processo de aquisição
de gêneros para a merenda_escf?lar e seleção de produtos,
alguns empresários passaram a ser protegidos e outros
marginalizados. Falaram em favorecimento e acusaran_1
a Cmpresa Lio.técnica de c.onluio com a FAE. O relatoque fizeram contra o Dr. Rubens foi longo e detalhado.
A presentaram um verdadeiro libelo contra a corrupção
no órgão. Embora eu tivesse acompanhado as declarações ·dos empresários de forma irilnterrupta, o próprio
Secretário-Geral esteve algumas vezes, presente, além do
Di. Geiúlio Carvalho. Após esses fatos, o SCcretârioGeraljulgou neCeSsário" dar conhecimento de tudo à Ministra da Edu.cação. Nesse sentido, foi marcada uma audiência dos mesmos empresários com.a Ministra, em sua
-residência, em SãÕ Paulo. De regresso à. Brasflia, em conversa com o Secretário-Geral .do MEC, a ··Ministra se
mostrou muito preocupada caril o que lhe havia sido relatado sobre as atividades do Dr. Rubens. Face à tal situaçà(), resolveu discufír o ·assunto com o General Rubem Lud~ig, que o havia colÕcado na· Presidência. do
INAE. A Ministra considerava não ser maís possível a
permanência do Dr. Rubens à frente do Órgão. Certo
dia, conversava em meu Gabinete com a Cl!efe_!=la Ass~s
soria de ComunicaçàÕ Social da fAE, Genny ~rata,
quando chegaram os Diretores da PROVISA, empresa
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âíi-igida por Dante Pozzi e sua esposa, Da. Vânia Pozzi.
A PRO VISA fabrica o Concentrado Proteico de Pescado
(CPP), farinha com propriedades proteicas muito acentuadas, resultado de anos de pesquisa do Almirante Moreira da Silva. O casal de empresários, inais.propriamente Da. Vânia, dizia que a PRO VISA estava sendo vítima
de achaque por parte da FAE e que se isso se consumasse, a empresa entraria em colapso financeiro. Não chegaram a completar a denúncia porque no instante em que
estavam falando, o Dante Pozzi foi chamado à Diretoria
Técnica e ao voltar, não prosseguiu a narrativa iniciada
e, ~inda, fez um sinal para a sua esposa. O sistema adotado pela PROVISA não é, realmente, simples e, pelo que
sei, é realizado d~ Seguinte maneira: a PROVISA fabrica
o CPP e vende-o à Nacional, que por sua vez o rePassa à
fábriCa de macarrão indicada no programa da FAE;
como. se vê, tudo é feito ind.iretamente. Diante desse fato
e na presença da Genny !rata, telefonei para o General
Rubem Ludwig e dis.se o que acabara de .saber que a situação na FAE era séria, aumentando minhas suspeitas
de que havia uma.. "máfia" organizada. A partir da{
iniciou-se o processo de afastamento do Dr. Rubens da
FAE. Em novembro de 1983 ·a Dr. Adelino Fernandes
Gaspar Júníor, Assessor da Presidência .da Fundação,
durante a viagem de avião, de Goiânia para Mato Grosso do Sul (o Dr. Avelino viajava desde Brasília) formulou a s_eguinte proposta da participação com lucros pessoais-eXtraordinários, ao Dr. Robe"rto Kã.furi, Representante da FAÊ-ein· Goiás, Tratava-se de uma reunião em
Campo Grande dos Representantes da FAE da Área Regional I (Goiás, Distrito Federal, Mato Grossá e Mato
Grosso do Sul). Em Goiânia, por coincidência, o Dr.
Kafuri embarcou no mesmo avião, daí surgindo a oportunidade, pois o Dr. Adelino, oficialmente, ainda era o
Rc:Presentante da FAE no Distrito Federal. Caberia a ele
conseguir o CPP e encomendar a fabricação do macarrão enrique"cido; ão Dr. Kafuri caberia, sirilplesmente, a
obtenção de expediente do Governo do Estado de Goiás,
solicitando ao Presidente da FAE a obtenção de autorização para a aquisição do produto em uma fábrica de
macarrão do próprio Estado. Os lucros calculados em
torno _de Cr$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros), seriam repartidos entre o Dr. Roberto Kafuri, o
p-róprio Dr. Adelino e mais. "uma ou duas pessoas muito
bem situadas dentro das instituições responsáveis ou intervenientes no PNAE". Fiz imediatamente um expediente ao Presidente da Fundação relatando o fato e solicitando providências e o entreguei pessoalmente, sem
que ele me solicitasse qualquer tipo de esclarecimento
complementar ao texto. Em 16 de dezembro de 1983,
viajeíC.oin o CeL Sérgio Mário PasQuali e com o Gene.ral
Rubem Ludwig para o Rio de Janeiro e de lá para R~
sende, para participarmos das comemoraçõ.es dos trinta
e cinco anos de diplomação pela Academia Militar. Durante a viagem conversamos s.obre a situação em que se
encontra~a a FAE e mostrei-lhes uma cóPia do expediente entregue ao qr .. Rubens Albuquerque relatando o
ocorrido. Trocamos idêias sobre a sUbstituição do Presidente da FAE e levantamos nomes de determinadas pessoas par'a substituí-lo, quando chegamos a um denominador comum em torno do nome do Dr. João FeUdo
Scárdua para ser submetido à Sra. Ministra. Alguns fatos, do meu conhecimento, poderão orientar a busca e as
investigações sobre as atividades do Dr. Rubens à testa
da FAE. Em meados de l983, ..ele próprio relatou a mim
e ao Dr .. Paulo Chaves que havia recebido, ou estava
para receber, cerca de sessenta milhões de cruzeiros, por
uma assessoria que prestava ao Governo paraguaio. O
Dr. Juarez Machado, em várias oportunidades me fez reIatQ e estabelece.u vinculações das atividades do Dr. Rubens Albuquerque com esquemas de corrupção ligados
ao Ministério da Agricultura; o Prof. Guy de Fontgalland Corrêa da Silva Loureiro, igualmente, relatou e
detalhou ocorrências relacionadas com a atividade irregular do Dr. Rubens. A representante da FAE no Amazonas- Helena Maria de Brito Fagundes, disse-me que
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os empresários da fábrica do Xarope Concentrado do
Guaraná se quciX8iãiri de pressão corruptora direta do
Dr. Adelino. O Dr. Carlos GrOsso, ex-funcionário da
FAE ê uma pessoa Que deve ser ouvida, pois sabe de
m.uita coisa acerca da administração do Dr. Rubens e
também do que se passava na Diretoria Técnica, e po~e

râ trazer esclarecimento a muitos fatos. Em dezembro de
1983 fui convidado para jantar com o casal Pozzi e ouvi
a acusaão a Aloísio Garcia de exigir da PROVISA, dez
por cento de comissão para fazer pagamentos decorren-

tes de c_ompromissos do processo FAEfCOBAL. Todo o
processo de corrupção que, paulatinamente, fui sentindo
dentro da_ F AE me levaram a imaginar a eXistência de
um~grande triângulo de ação, com dois vértices ídentifi~
cados: FAE e COBAL. O outro vêrtice, não pude definir
mas, de qualquer forma, pelo desassombro dos esque~
mas de pressão e o relativo descuido das ações periféricas
de corrupção, imagino~o muito pcideroso e sustentador
de tudo. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, pelo
que eu, Glória Silva .do Nas_c_imento, Secretária da Cõ~
missão, datilografei o presente termo, que vai por todos
assinado~- Osmar de Mello e Silva, Presidente- João
MaD.oel Simch Brochado, Testemunha - Lucy Narclzo
Fregonasse, Vogal - Salvador Pelhus Filho, Vogal Glória Silva do Nasclmênto, SC:cretãria.

2° DEPOIMENTO DO CEL. BROCHADO
TERMO DE INQUIRIÇÃO
Acusação a Delfim
Aos 18 (dezoito)_dias do mês de julho de mil nove_cen~
tos e oitenta e quatro, às 16:30 horas na sede da Fun~
dação de Assistência ao Estudante- FAE- SCN ~
Quadra 02- ProjeÇãQ. "C", em Brasília, no Gabinete do
Diretor~Sui)eiintendente, perante os membros da Co~
missão de Inquérito institUida pela Portaria n'il 133_, de 25
de abril de 1984, baixada pelo Presidente da Fundação
de Assistência ao Estudante e constituída pelos servido~
res Osmar de Mello e Silva, Salvador Pelhus Filho ·e
Lucy Narcizo Fregonasse, respectivamente Presídente e
Vogais da COmissão, a teStemunha João Manoel Simch
Brochado, _brasileiro, casado, servidor público, residente
ao SHIS QL 22 - Conjuntei lO - Casa 12, fon~: 2483340, portador da Carteir"a de Identi_d_ade n9
030886110/3-- Ministérío do Exército, Porto AlegreRS. Entendi que deveria voltar a esta Comissão para relatar alguns fatos ocorridos nos últimos dias, envolvendo
atividades administrativas da FAE relacionadas com o
objeto principal das investigações que Vêm sendo conduzidas p-or V. s~ A fonte de todos os problemas que envolveram esta Instituição durante cerca de dois anos e meio,
c-omo bem o sabem os senhores, é o sistema trãdiciõnal
de aquisição de gêneros através da COBAL. A nova admin-istração, por esse motivo, em cOncomitância corri o
início de inspeção administrativa em-fevereiro de 1984, e,
posterormente, com as investigações conduzidas por esta
ComissãO~ de Inquérito, pí"ocurõll modíficar oS-procedimentos tradícionaTs. A base principal dessas modificações foi a preocupação de reativar- a capacidade e a
competência da FAE para fazer-comp-ras diretaS de gênros, -como o faz na áreiá de material escolar e didático.
Foi dessa forma, iniCiada intensa atividade no sentido da
criação de novas alternativas para a aquisiçã-o de &ênbros, além da COBAL, com licitações diretas em Brasilia
ou, mesmo, com compras descentralizadas pelas unidades Federadas. FicoU _decidido que o processo de mudança seria iniCiado com a compra dos produtos nutricionais (formulados), jã no segundo semestre de 1984.
Essa compra representaria, no máximO, Cerca de 25% do
total de aquisições, o restante - produtos básicos continuaria a ser adquirido através da COBAL. São gêneros com balanceamento calórico-protéico e vitamfnicô
definido, cujo processo licitatório até à adjudicação das
empresas participanteS, exige acompanhamento técnicoque a COBA L não tem condições de prover. As tentativas de participação conjunta geraram todos os proble-
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mas jâ conhecidos. A concorrência n9 02 (anexa) fcii, então cuidadosamente preparada. A publicação do Edital
ocorreu em"Ol_ de julho de 1984. No di~ 03 de julho, pela
manha, o Presidente da F AE recebeu um telefonema da
Sr• Ministra da Educação e Cultura, solicitando-lhe informações sobre o referido Edital, tendo em vista ter recebido o pedido do Sr. Ministro do Planejamento para
que ta"l conCorrência não fosse executada. O PresidentefFAE, munido de toda a documentação relacionada com
o fato procurou, nesse mesmo dia, a Sr• Ministra e, com
a partiCipação do secretário:Geral do _MEC, discutiu
exaustívaineilte todos os ângulos da questão:_ razões_ técriicaS, ra-zões _operacionais, razões firianceiras e, particUlarmente, a coerência ética com o processo de investiw
gãções iniciado com a sua administraçãO e que, justãmente, havia motivado sua nomeação-para a FAE. Houve concenso na aproVação de tudo. ficou estabelecido
que deveria procurar, diretamente, o Ministro do Planejamento, o que fez no mesmo dia. Recebido pelo Sr.
Chefe do Gabinetç Sérgio Fariã Lemos, após explicações
e infoimaÇ()"es, ficou combinado que a FAE apresentaria
um documento com as justificativas de seu procedimento. O documento foi elaborado e entregue em 04 de julho
a Sr• Ministra/MEC e, por seu inte:nnédio, ao Sr. Ministro do Planejamento (anexo).
No dia 17 de julho, por volta das 18:00 horas, no exercfw
cio da Presidência FAE, recebeu um telefonema do
Secretário-Geral do MEC que, transmitindo uma dete(minaçãO da Sr+ Ministra, comuriicava-me ã. iib:esSidade
de impedir a abertura dos envelopes de concorrência,
para a sua anulação. Apresentei-lhe todos os argumentos
técnicos, operacionais, -finariceiros- e, particularmente, o
_-aspecto moral da questão que envolvia a InstituiÇão em
si, desmoralizada por uma intervenção desse tipo e, também, as suas relações funcíonais com ·os forriecedores já,
naquela altura, reunidos em Brasília para o evento do
dia seguinte. O Secretário-Geral acolheu meus argmentos, mas informou-me da presssão direta que a Sr• Ministra sofria da SEPLAN, justamente, em molnento
crítico_ para o MEC, às voltas com uma greve de professores que já dura va dois meses, cujas reiVindicações estavam na dependência direta do Sr. Ministro SEPLAN.
Ficou combinado que, às 08:00 horas do dia seguinte, 18
de jUlho, estaríamos, Presidente/F_AE e eu, na
SecretatfawGeral para, em seguida, obtermos nova decisão da Srt ministra~- Ap6S ã COinunicação que rec_çbi do
Secretário-Geral, procurei o-MinistrO-Chefe do Gabinete Militar, em ligação telefônica ãpelando para que, imediatamente, Procurasse o Ministro do Planejamento e o
demovesse do intuito que agredia a nossa InstituiÇão,
desmoralivaza toda a administração e, sobretudo, colocava a FAE e seu programa assistencial de Alimentação
Escolar, a reboque da COBAL e de seus interesses. Hoje,
na hora ·marCada, o PresidentefFAE e eu, comparece~
mos ao encontro, mas somente ele e o Secretário-Geral
tiveram contato com a Min"islra; sua poSição no sentido
de atender à solicitação do MinistrofSEPLAN permaneceu inabalável, mas concordava que__ o PresidentefFAE
procurasse diretamente o Ministro(SEPLAN. Alêm disso, a Sr• Minsitra mainfiestou a sua convicção de que estávamos certos em nossa linha a~inistrativa mas que,
_de forma alguma, poderia negarwse a atender_ a_ solici-lãÇãoCfUé"havia recebido. Era díretamente da SEPLAN,
que teríamos de obter a solução. Face à essa situaçãO, em
nítida desvantagem, deslocamo-nos para o Palácio do
Planalto e procuramos, inicialmente, o Chefe do Gãbine~
te Militar. Essa autoridade afirmou-nos que h~:tvia conversado com o Ministro-Chefe do Gabinete Civil na vés~
pera, após meu apelO teH~fônico, obtendo dele, em
princípiO, opinião faVorável à FAE. Pediu-nos que procurãssemos o MinistrofSEPLAN, com que conversara,
hãvía, ·apenas, algüns minutos. No Gabiente do MinistrojSEPLAN fomos recebidos pelo Sr. Sérgio Faria LemoS -qUem nos informou~. "'O Sr. miriistro ilão poderá
reccbêwlos, mas, sobre o assunto da concorrência púbJiw
ca, vocês devem anular tudo", Voltamos ao MEC, onde
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nã-o consegufrriOSTalar com o Secretário-Geral e, de lâ,
para a FAE. A Comissã_o de Licitação, durante esse
período, havia iriiciiido seus trabalhos e, seguindo orientação do PresidentefFAE manifestada pela manhã, antes do deslocamento para o MEC,-abrira o envovelope n'
01--dos partiCfpãntes -(documentos de qualifiCação).
Aguardava para, a partir das 14:00 horas abrir o envelope n' 02 (propostas de venda). À tarde, ausente o Presidente/FAE:quesedeslocara para a AC/SNI, a fim dere~
!atar os fatos ao Sr_ General Chefe, por volta das l4:3o
horas, recebi um telefonema do Secretário-Geral que, em
termos incisívos determinava que Os envelopes n9 02 não
foSsem a:b-ertos;repetfndo re·c-qmendação expressa da Sr•
Ministia. Após o nosso retorno do Gabinete do Ministro(SEPLAN, essa autoridade havia telefonado para o
MEC,-falando com O Secretârio-Geral e com a Ministra.
Determinei que o Presidente da Comissão de Licitação
comparecesse à minha presença e constatei que já havia
executado a operação. Colcuo esse relato fazendo algumas iridagações que me parecem consentâneas com o olr
jeto das_ investigações desta Comissão:·Que motivos e
que interesses determinam a proteção de uma instituição
em detrimento de outra, com responsabilidade de conduzir um programa de alimentação escolar para uma imensa: pop-ülação estudantil carente? Que ·arg-umentos justificam a aquísição de alimentos por preços mais elevados,
distribuídos por estruturas pesada e insuficiente, corruptora e inadimplente? (Veja no documento anexo a economia obtida coll} a aquisição direta pela Concorrência que
a FAE teria que anular). Acredito que esta Comissão tenha identificado alguns fatos periféricos-, sem contduo,
chegai ao âmago de tudo. Nas respostas a essas indagações, penso eU, pode estar a solução do enignia que os
Senhores procuram. Do que para constar, eu, Maria Geralda FeiTe1ra· de Oliveira, datilografei o presente termo,
que vai por todos assinado. - Osmar de Melo e Silva,
Presidente - João Manoel Simch Brochado, Testemunha - Lucy Narcizo Fregonasse, Vogal - Sahador Pelhus Filho- Vogal- Maria Geralda Ferreira de Oliveira, Secretária. -

INSTRUÇÃO DO INQUf:RITO
Acusação a Aloísio

INSTRUÇÃO
A Comissão _d_ç Inquêrito designada pela Portaria n9
298, de 29 _de a&osto de 1984, do Senhor Presidente da
Fundação de Assistênciã ao Estudante - FAE,- tendo
ultimado a colheita de provas com a audiência de trinta
testemunhas, a realização de diligências juntO aos seguintes órgãoli: a própria Fundação para a coleta de dados em documentos lã arquivados; Companhia Brasilei~
ra de Alimentos ~ COBAL; que forneceu uma gama
enorme de documentos; Fundação Centrei Tecnológico
de Minas Gerais - CETEC, que também forneceu documentos importantes e Águas Santa Cláudia S.A., de
Manaus, que contribuiu com documentos referentes à
i_ntrodução do Xarope de Guaranã Concentrado na merenda escolar e ajuntada dos documentos que acompa·
nham os presentes auto_s, vem com o o_bjetivo preVisto no
art. 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
UniãÕ, apreSentar a peça- instrutória deste processo.
A presente Corriissão de Inquêrito, inicialmente designada pela Portaria n9 133, de 25 de abril de 1984, do Senhor Presidente da Fundação de Assistência ao Estudante, iniciou seus trabalhos escudada nos fatos irregulares
apontados no Relatório da Comissão ~que realizou ins~
peção administrativa na FAE, com evidências de irregularidades atê mesmo dolosas, que deram nítíca compreensão de haver indícios de corrupção na administração anterior da Fundação. Foram apontados os seguintes atos e fatos como irregulares:
1 - SuP1ementação da Receita na importância de CrS
40.000.000.000,00, através da Portaria n9 248, de 13-1283, do Presidente da FAE, com base apenas na EM n'il
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l30f83, ·da Sr• Ministra da Educação e Cultura e Aviso
n' 605, de 13-12-83, do Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil,
tornando ilegal a despesa orçamentária efetuãda à conta
do crédito, aberto· pela referida Portaria (Relatório de
Inspeção;· Processo MEC n9-23000.009061/84, fls. 14 a
16);
2 - falta de empenho prêvio para a realiZação de despesas de armazenagem e transporte, no montante de Cr$
194.323.253~08 (documento aciriui m-enciOnado, folhas
16);
3 - ínfríngência aos arts. 63 e 64, da Lei nt 4.320/64,
quanto â transferência de recursos fjminceirOS à CO-BAL, na soma de Cr$ 42.013.774.407,00,- em cumprimento_ ao Convêriíõ FAE/COBAL. cláusula sexta, item
lO (mesmo documen_to_e fls~);
4 - fragilidade da sistemática de controle, na FAE.
das prestações_de __contas peta COBAL na execução do
Convênio FAE/COBAL (doe. e fls. já Citados);
5 - falta de certificação do receb.ime_n_tQ dos IIJ.ate~_
riais, nas l•s vias de várias_notas fiscais_{doc. járefetido,
fls. 17);
6 - cobranças de notas fiscais por meio- de outras_ vias
que não a primeira, contrariaitdo O RGCP, art. 25Sr-§ 49,
conforme relação de fls. 19 a 27 do menc"íoriãdo _Relatório, e comentário de fls. 17 do mesmo;
7 - cobranças em duplicatas de notas fiscais {Relatório já aludido, fls. 17 e 18);
8 - a existência de 1's vias de notas_ fiSciiis einiiidas
pela COBAL, em nome da FAE, poré-m nãO fatUTadas,
na soma de Cr$ 617.706.257,67, cujos pagamentos não
foram reclamados (Relatótio de Inspeção, fls. 29);
9 - falta de controle, pela- FAE, dos fornec1rilentos
feitos pela COBAL (doClJ.mento e fls. acima iildicados);
IO- cobranças indevidas, pela CO BA L, de taxas de
administraÇão, -transportes, armazenamentos (documento já indicado, fls. 29 e 30);
·
11 -falta de plani!has de custos (fls. 30 e 31 do documento em questão);
12- dispensa de licitação, erroneamente, com base
no ar_t. 126, alínea d, dO Decreto~.lein9 200/67~ nas aquisições dos prodUtos- formulados (Relatório- de Inspeção,
fls. 32 e 33);
13 -aquisição ·de suco de caju e xarope deguaraná de
empresas não credenciadas (CAJUBRÃS e Empresa de
Águas SaOta Cláudia S/A), con-tr3r1iiid0 ãs tiorm8S i&nicas implantadas pela própria FAE (Relatório de lnspeção fls. 36 e 37);
·
14- infringência ao Convênio FAEjCQBAL._no tocante à clásula I•, ítem I (Relatóiío de Inspeção, fls. -37);
15 -irregularidades verificadas na aquisiÇão ·ae ·macarrão (Relatório de Inspeção, fls. 37 ~-38);
16- possibilidade de favorecimentO-indevido a·deter_minados fornecedores (Relatório de lnspeção, fls. 39); 17 -suspeição de desonestidade administrativa im~
putada ao ex-servidor da FAE- Dr. Adelino Fernandes
Gaspar Júnior (RelatóriO de" Inspeçiio~ lls._ 39- e AnCxo IV
ao mesmo); e,
18-,......... falta de apuração, pelo então Presidente da
FAE, Dr. Rubens José de Castro Albuquerque, dos fatos
revelados no Anexo IV ao Relatório de Inspeção (Vide
fls. 39 do_ Relatório em questão).
Do exame acurado e imparcial das provas existentes
nestes autos, conclui-se que os acusados abaixo relacio~
nados foram apontados em depoimentos como tendo se
envolvido em fatos irregulares que se especifica, respectivamente:
1 - quanto ao ex-Presidente da FAE- Dr. Rub_ens
José de Castro Albuquerque:
a) que houve omissão no que tange às providências
que deveriam ter sido tomadas em virtude;
-do documento firmado Pelo DiretorSuperintendente da FAE, dirigido ao Presidente da Fundação de Assistência ãO Estudante, relatando grave inferência de suspeição de desonestidade administrativa e
confirmada através dos documentos de folhas n"'s 18 a 28

deste processo e fls. 39 do Relatório e de n"'s 02 a_Oi-do
Anexo IV do ProCesso de n9 2300.00906l-f84-0;
-de ter sido alertado pelo Dir-etor-Superintendente
da FAE e pelo Dr. Aloísio Teixeira Garéia, il.inda quando Presidente da COBAL, quantQà sistemática de comP!_a_ d_e g~neros aliment[cíos a4otada pela FAE jUnto à
COBAL, por possibilitar a piática de irregularidades administrativas, Doe. fls. 18 a 28 e 234 deste Processo;
b) que houve acusação:
-por receber .comissão por parte de empresários,
pela inclusão de gêneros alimentído.S na programação do
_PN~E (Doe._ fls. 84 e 85 deste Process.o);
- .:.~.:por receber presentes
grande valor de empresários, no desempenho de cargos ou função de confiança
e importância de vulto de governo estrangeiro (Doe. fls.
27 deste Processo);

de

c) que deixou d.e apresentar declaração de bens por
ocasião de assumir o cargo de Presidente da FAE, conforme prevê a Lei n" 6.728, de 22- de novembro de 1979

·- (Ait.

i');

2~ quanto ao ex-Dlretor de Operações -da FAE-

Dr. A va ri de Campos:
a) <iue houve favorecimento a empresas- fornecedoras' de gêneros alimentíci6S para a programação do
FNAE:

~

- i.iotécrÍica Indústria e Comérdo Ltda- Sãõ -Paulo
(doe. fls. 151, 152, 235,261, "263 e .264 deste Processo);
- Cajú do Brasil S.A - CAJU BRÁS - PaCajús Ceará (Relatório da Inspeção ;.._ fls. 33 e 36 e Ane"xo II
_ao mesmo);
b) que deixoU- de apresentar declaração de bq~.s ao
assumir o cargo de DiretOr de Ope"rações da FAE, conforme prevê a Lei n'? 6.728, de 22 de novembro de 1979
(Art. i');
=}::-:- quaf!_tO ao ex-D~ret~~_"T_éçiiiC-o-~dã -F~_E -~ Dr.
João Basco Rennó SalOmOn:
~r- que houve_favo-rC:Cimerito à ~~Presil-Cijú ãô-Brasil S.A. --CAJUBRÁS- Pacajús- Cearfr....:.... pOr ter
deixado de exigir que fossem obçde~!da!õ as normas vigentes para a pré--qualificação dos fornecedores da pro·
duto para a programação do PNAE: (Re_latório de Inspeção - fls. 33 e 36 e Anexo II aO irieSiiiO e ArieXo II
deste Processo;
~ b) que deixou de apresentar declaração de bens ao
assumir ci cargo de Díretor Técnico da FAE, conforme
prevê a Le_l n96.728 de 2~~denOVerribrode 1979 (Art. 19);
c) que houve acusação, por receber comissão por
·parte deis empresârios, para: inclusãO de gêneros alimentícios nã--programaçlfo âo PNAE (doe. fls. 85-deste
Processo);
4 - quanto ao ex-funcionáriO- da FAE - Adelino
Fernandes Gasp<ir Jún-ior-, QUe-hOuve ~acusáçãO de Prática de tentativa de corrupção atiVa e pãSSiva e di: Sei usado -como instrumento de achaque do ex-PresidCnte da
- FAE conforme documentos de folhas n% 23, 26,29 a 31,
54, 174, 154, e 258, deste Processo; fls. 39 do Relatório de
IDSpeção Administrativa e fls. 01/07 do Anexo VI ao Relatório;
AJ~fsio

Teixeira Garcia_

5 =-quanto ao ex~ Presidente da COBAL - AlOísiO
Teixeirá Gãrcia; que houve acUsação, de exigir comíssão
para resgatar dívida para com empresas fornecedoras de
gênefos para a titogri:nili:!.ção dó PNAE, conforme documento de folhas n9s l01fl06, coin alusões às fls. 27, bem
como-confirmações sem maiores corilpf'Oinetimentos, às
fls. 133-137 e 153, por parte de alguns funcionários da
COBAL:
.
- 6 ~-quanto ao Presidente da Nacional COmércio e
Empreendimentos Ltda- CEREAL- Salomão Teixeira de Souza, que houve acusaçã-o, de tentativa de corrupção ati va contra a ex-Representante da FAE em Minas Gerais - Dr• RQsa Maciel Mendonça Anselmo,
conforme depoimento de fls. 121 e 122 deste Processo;
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7......,. quanto ao Diretor.. Técnico da Liotécnica Indús~
tria e ComérCio Ltda- Salomão Schwartzman que houve acusação de conluío da Liotécnícã com a FAE e de favorecimento, quanto à programação de seus produtos no
PNAE (fls. 24 deste processo) e de atividades irregulares
implíeit!Js para receber favorecimento quanto ao fornecimento de produtos para a merenda escolar como consta
lls. 152, 235, 261, 263 e 264 deste processo e 35 e 36 do
Relatório da Comissão de lnspeção Administrativa e 75
do Anexo I ao mesmo;
8- quanto ao Gerente da Empresa POOL de Trans~
portes e sócio de uma Empresa de Assessoria - Luiz
Carlos Garcia Coelho, que houve acusação:
-de ser usado como intermediário-entre os empresários e o ex-Presidente da FAE --Dr. Rubens José de
Castro Albuquerque (fls. 23 e 24 deste processo e Anexo
VIII ao mesmo);
- de atividades _irregulares implícitas para conseguir
favorecimento quanto ao transporte de gêneros alimentf~
cios para o PNAE (fls. 154 deste processo e Anexo VIII
ao mesmo);
-=--~ferente à Empresa de Assessoria da qual é sócio,
pelas atividades desenvolvidas, catalogadas como não
muito claras (Anexo VIII a este processo);
9-...., quanto à servidora da FAE ~V anda Marques de
Almeida, que houve acusação pelo mau atendimento a
uma Díretora da PRO_VISA- Companhia de Produtos
Protéicos Indústria e Comércio, com falta de cortezia e
urbanidade (fls. 102 deste processo);
Assim, os depoimentos e _outrOs docum-entos constantes deste processo forneceram subsídios importantes
para qu.e_se formasse uma idéia bem nítida em torno dos
fatos administrativos, e que foram apurados, praticados
por elementos da administração anterior -da FAE. Durante a fase de apuração dos fatos, ficou constatada a
participação de elementos estranhos à FAE na prática de
a tos irregulares, intimamente ligados às suas atividades.
Para que todos possam apresentar defesa escrita, no
prazo legal, estão os presentes autos em condições de receber vista dos elementos acima referidos, os quais deverão Ser regUlamente citados.
-Brasília-DF, 6 de setembro de 1984. ~ Osmar de
Mello e Silva.~~ Presidente- Salvador Pelhus F11ho,_ Vogal
- Lucy Narcfzo Fregonasse, Vogal- Maria Geralda Ferreira de Oliveira, secretária.
-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE /0.10.84 E QUE..
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR-; SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O .SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discUiso.) --Sr. Presidente, Srs. Senador~:
Senipre reCebo de minha terra um jornal, o mais anti~
go em circulação do Estado do Ceará, fundado que foi
em 8 de abril de 1917 e que hoje traz uma noticia interes~
sante. porque coincide exatamente com o 10 de outubro
de 1984, que hoje transcorre.
Diz o nosso jornal A Verdade, órgão fundado pelo
Comendador Ananias Arruda, uma das figuras mais
prestigiOsas dã pOlítica cearense, um católico autantico
--de saudosa memória-, hoje sob a direção de um sobrinho Miguel E. de Távora Arruda, assinala que, nesta data, transcorre os cento e sessenta anos da adesão de Ba~
turítê à Confederação do Equador.
·
Assim se reporta o Jornal A Verdade:
"Transcorrerát no próximo dia 10 o 1609 aniver-- sário da adesão de Baturité à Confederação do Equa~
dor".

t

exatamente hoje.
Achei interessante fazer o registro pela coincidênda de
chegar às minhas mãos este jornal, na data em que está
completando 160 anos de adesão daquela cidade cearense, que teve também o gran-de apoio de outras cidades
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como Quixeramobim, e as da região dC?S lnhamuns, na
Confederação do Equador, que envolvia os Estados nor-

destinos tais como Pernambuco, Paraíba, Rio Giãnde
do Norte e Ceará, que àquele tempo luta_vam -~entra a
discriminação_ iSe uniram na Confederação qÚe tinha o
cunho separatista, dado o inteiro abandono, desprezo e
o desprestigio da região perante o Governo da época.

O Sr. AderbaJ Jurema-:.:... Permite-me-V. Ex• um a·parte?
O SR. ALMIR PINTO Aderbal Jurema.
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Pois não, nobre Senador

O Sr. Aderbal Jurema- Em verdade, V. Ex• est"tfevocando a participação de Baturité na Confederação do
Equador, movimento- separatista chefiado pela Provínciade Pernambuco. Tanto que, ainda hoje, a bandeira de
Pernambuco é a bandeira da Confederação do Equador,

excluídas as estrelas dos Estados que fizeram o pacto, ficando somente a estrela de Pernambuco e o arco-íris
unindo aquelaS prOvíncias. O ·movimento da Confederação do Equádor foi, sem dúVida, um desdobramento
da Revolução- Republicana de 1817, onde houve mártires
do porte de Frei do Amor Divino·Caneca,-que foífuzila- do no Recife. Sentimentalmente, eu me sinto ligado às
palavras de V. Ex•, primeiro porque Baturite:, na éPoca
em que AnaniaS Arruda foi o chefe Político,-..:_ eu o' co_nheci, foi pr-CfCiio váiias vezes de Baturitê - Ojuiz de
Direito daquela cidade era meu tio, José Geininíano" Jilrema, que depois chegou a Desembargador no Ceará.
Veja que eu tenho vãrios primos ~ascidos em Baturité. A
Irmã Giselda, que hoje é Superiora das Salesianas para o
Nord~te, que reside em Fortaleza, é filha de Baturité.
O SR. ALMIR PINTO - Devo dizer a V. Ex• que,
quando a Irmã Giselda foi Superiora do Ginásio Juvenal
de carvalho, em Fortaleza, eu tinha duas filhas estudando, na ocasião, naquele Colégio, sob a orientação da inteligente e competente religiosa, que é a Irmã Giselda.
O Sr. Aderbal Jurema- Veja V. Ex'queatéaspedras
Acontece que eu sou bisneto de confederado. O meu bisavó, o velho José de Brito Jurema, com 25
anos de idade chefiou a revolução na Paraíba, que aderiu
à CoíifedCrãção -dO Equador -e DUm cmllbate em Riacho
das Pedras, em Itabaiana, uma cidade muito conhecida
da Parruõa, ele foi preso e levado algemado - naquele
tempo não era propriamente algemado, eles iam com
aquelas gargalheiras dos escrav~~--:- para a llhl!_.cJas
Cobras, no Rio de Janeiro,. onde PaSsou dois anos e só
voltou quando houve a anistia de D. Pedro I. Depois, ém
1865, ele foi nomeado recrutadOr da Gueffa do Paraguai; como era um velho confederado republicano ele
aceitou o encargo, mas fez uma cáría ao Presidente da
Parru'ba, dizendo que o soldo de juiZ ele dava para a
Guerra dO Paraguai, porque não recebia dinheiro do Imp&io. Naquele tempo, os homens tinham atitudes que ·
hoje nem sempre se repetem. De- maneira que fico muito
contente em dar este aparte a V. Ex•, porque as câmaras
municipais deste País foram, seni dúvida nenhuma, as sementeiras da democracia. Lã no Pilar, foi a câmara municipal da mui nobre Vila do Pilar, terra, aliás, de um
grande brasileiro. José Lins do Rêgo, grande romancista.
a Câmara Municipal de Pilar onde meu bisavô era o Presidente, aos 25 anos de ida: de, porque ele nasceu em 1799,
e chefiou a Revolução da Confederação do Equador, na
Paraíba. Através da leitura que V. Ex• está fazendo, foi
também a Câmara Municipal de Baturit~•... 'iC encontram.

O SR. ALMIR PINTO-~ verdade, dos vereadores e
do vigário. O vigário- tambéin foi figura proemitierltC,
aliás o clero nordestino, enfnn.
O Sr. Aderbal Jurema- •••os vereadores e o vigário
que aderiram à Revolução da Confederação do Equador. Porque a Confederação do Equador, naquela êpo-

ca, foi um movimento de rebeldia às loucuras de Pedro I,
e serviu até para que Pedr? I retoma~se um pouc-o aquela
prudêiicia d~,-S~l!:_pai, Dom João VI. Era o que tinha a dizer, muito abrigado a V. Ex'.

OBR. Ãi..MIR- PINTO- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res;-quando me dispus a fazer este breve registro, so_bre
os 1_60- an-ãs da adesão de Baturitê, cidãde cearense das
maiS· aníf8as, -à Coiifederação do Equador, s~bía que iR
catucar com vara curta um historiador, o Seilhor Aderbal Jurema, que é um profundo conhecedor da nossa
História- Pátria e da História -UniVefsaJ, Podemos -dizer
assim, e que me honra neste instante com os seus apartes
a este meu despretencioso ·pronunciamento.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senã.dóieS, Vo-u-me ater a i::ste
registro. Já li o primeiro texto:
'•Tran-scorrerá no próxiino dia· 10 o 1609 aniv-er~
- sârio d_a _a_desão d~ Da turité à Confederação do
.Equador.
No dia 10 de outubro de 1824, em memorável assembléia" r-ealizada na Matriz.. "por não conter a_Câmara tã~ graride Congresso", o povo da então Vjla
Real de Monte-Mor, o Novo d'Am~ic_a, a,deriu entusiasmaticamente à recém-proclamada ...Confede~ação_ do Equador".<:\ sessão __r;nagnã d3:_Câmara foi
presidjda pelo Juiz Ordin_ário Alexandre Pereira
Ct?ID ~ nOme a~ora_ acrescidO de_ Übe~al P_i~i~ari,
ímpeto patriótico que tiveram muitos outros baturi"
teenses, inclusive o Vigário -qUC pasSOU a Chiunllf-se
Jos_é Francisco Liberal _Capibaribe. O Juiz·
Presidente tomou o Juramento dos demais Vereado·
res: Antonio Rodrigues Cavalcante, João da Rocha
Moreira, Manuel José da Rocha e do Procurador
do Conselho Francisco AlVes Marques Favela, pres~
tado sobre os Evangelhos, dr:. "defender até à llltima
_ gota de sangue a. "Confederação do Equador" e fa~
zer crua guerra ao despotismo imperial e ã. todo despotismO-qUe se oPuser à liberdade de nossa Pátria".
A ata da sessão, com (nermo do juramento, foi lavrada 'pelo Escrivão da Câmara, José Félix de Freitas, e assinada por todos os presentes, em ntlrnero
de 159, inclusive o Vigário h. JOsé Francisco Liberal Capibaribe que. na ocasião, benzeu solenemente
o novo Estandarte do COnselho.
Tristão GoilÇalves, Pré:sidente -da Pro-víncia,
tusiasmado com a atitude Oos baturiteeiises, enviou
para a Vila 180 barris de pólvora-que foram guardados mi sacristia da Matríz."- - - -··
E conio- o Sr. Senador Aderbal Jufema se refCriu às
Câmaras municipais, foram elaS o esteio da éonfed~
ração, contando para isso com ii apoiO da Igreja, dÇ)S
eclesiãsticõs. digamos assim. A Confed"eraçãO do Equador estâ bem relembrada num editorial eSCiiio por Vinícius Barros Leal, do Instituto do Ceará, no Joénal A Ver~
dade, do qual destaco alguns tópicos:
.. ~·Quando o OuVidOr Carvalho iriiciou o aliciãmento de pessoas poderosas para a organização da
luta contra o Governo Central, teVe logo a adesão
desses patriotas que mais tarde tanto influiram na
ConfederaçãO do Equador."
Outros patriotas, ele cita entre eles alguns npmes de
famí1ias importantes do Ceará., como a Castello Branco;
a Queiro-z e outros nomes qrie, até hoje, são lembrados
-no Ceará, como aqueles ligados à família do Presidente
Casfello Branco, -uma das grandes figuras que honrou
não só o Ceará, como, tambép1, a própria Nação brasileira, como um excelente Presidente de República. Con~
tinuo:
--''Já em- 1821, .antes mesmo da Independência, o
espírito nativista do nordestino achava~se inflamado. Em Baturitê, houve um movimento nesse sentido, capitaneado pelo auxiliar do Vigário, adepto estrênuo do separatísmo e que estava empolgado com
as idéias de Paes de Andrade."

-en-

Não é esse_ Deputado federal que estâ, atualmente, na
Câmara, e nem poderia sê-lo, porque o Paes de Andrade,
Deputado Atual, pelo Ceará, filho de Mombaça, é um
homem relativemente jovem~~ apenas um esclarecimento para o que seria o óbvio.
Continuada a leitura:
....Tal foi a diligência do Padre em angariar prosélitos que conseguiu a adesão de pessoas as mais influentes da Vila. O movimento chamou a atenção da
Junta _que então governava o Ceará. e logo mais,
com data de 19 de dezembro de_l821, era despachada_ do Forte, uffi<l. "Õrdem reprehensível" contra o
Padre José Monteiro Palãcio_, _o Capitão-mor José
SevefinO -g_~ Vasconcelos, Manuel Felipe Castelo~
Branco,_ Pedro Pereira Castelo-Branco e João Fer~
réira de Melo." EI-am ·todas~ pessoas da mais alta
qualificação e ligadas po'r laços de-amiZades e de parentesco. Dizia a ordem, haver chegado aos ouvidos
dos dirigentes da junta, os rumores de que essas pessoas estavam. "inquietando as autoridades constituídas". A Câmara deveria chamar tais personalidades
em ãto público e repreendê-las,. ·~razC:n-doMlhes c~o
nhecer, que no caso não esperado de não se abster-em de ser inquietadoras do sossego público seriam,
rião -s6 mandadas retirar dessa Vila, como se proce~
-derá uma rigorosa devassa para serem castigados".
O Padre José Monteiro recebeu, além do mais, por
parte do Vígario Capitular de Fortaleza, a intimação de se retirar imediatamente de Monter-Mor;
do contrário seria- corisideradQ, "desobediente e rebelde aos mandados dos legitimes superiores, acu- múlando crime sobre crime". O Vigário JoSê Francisco certificou oficialmente ter intim3do o- seu
coadjutor·a se afastar da paróquia. Mas o próprio
VigáriO era uni Profundo revulucionário também, o
que mais tarde demonstraria, dando todo o seu
apoio e prestigio à Confederação. AliáS, as idéias se-paratistas contavam com a integral adesão do clero
nordestino, e Isto se comunicou ao p_ovo, criando
um espírito reVolucionário dificil de ser contido."
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V.

Ex•. um aparte?

O SR. ALMIR PINTO_- Pois não.

O Sr. AderbaJ Jurema- Estou, aqui, computando unt
livro sobre A Confederação do Equador, que diz.:. "O
mais es(orçaâõ guerrilhCiro da reação era Jo_aquim Pinto
Madeira:"
. O SR. ALMIR PINTO - Alias Senador Aderbal Ju.
rema, teqzos lá em Forlateza, ruas com os nomes de Pinto Madeira, Pedro Pereira; todos aqueles que participa~
ram da Confederação do Equador.

O Sr. Aderbal Jurema c:.~·... (de quem José Martiniano de Alencar se vingou oito anos depois). Ganhou Fil~
gueiras o combate perto do Crato (Depois da ação de Pi·
cada, em que Pinto Madeira lhe destroçara a vanguarda
trucidando os prisioneiros), mas, desenganado, ignoran~
do a ajuda que lher deveria Cazumbá, ou sem esperança
de melhores sucessos- com o aniquilamento da Confederação no Recife e em Fortaleza, dispersou a sua tropa
na S!!rra do Araripe e evadiu..ge para -Pernambuco. Foi
prêso em Exu ... "
Exu. V. Ex-' sabe que e um MunicípiO de Pe-rnambuco,
na divisa com o Ceará.
"Cond~ido por terra para o Rio de Janeiro, sucumbio, a um- acesso de febres, na vila de São Romão, ribeirinha do São Franciso 2 J.
No Ceará rematou-a a intransigência da comissão militar, presidida pelo Tenente-Coronel Jacob
Conrado de Ni~mey~r. que Iav.rou cinco cande-nações capitais, entre estas do Padre Gonçalo Mo-
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roró, arcabuzado como frei Caneca, como o Padre
Roma, como o Padre Migueiinho 2 ~.
O SR. ALMIR PINTO - É verdade. Isso, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, que constado aparte do nobre Senador Aderbal Jurema, veio enriquecer esse trabalho que
não ê meu, que é como, eU disse,-de-um membro do Instituto_ Histórico do Ceará, VinlciUs Barro Leal. Ele faz

menção, jã ao finai de! _seu a-rtigo; áãtamente a istÇl:,. "Quando rebentou ci movimento eiTd'erliãJn.buco, em março de 1824, logo mais houve a comunicação da chamada revolucionária às duas Vilas mais
diretamente ligadas ao pensamento da épocã. Os arrebatados separatistas entusiasmaram-se, e ainda
mais vibraram com as conquistas dos dirigentes do
novo governo do Recife.
Fora da Vila, no ambito prov-incial, 0-baturitense
Miguel Antonio da Rocha Lima teve o maior-desta~
que. Na Capital tomava ele parte nos encontros de
maior realce, foi convidado para secretariar as reuniões mais importantes e teve· nomeação do Pi-e5idente Tristão para OUvidor iriterino,-seguindO~se a
de OuvidOr da Comafca de Sobral.
Do entusiasmo reinante na Vila e das atitudes-to~
madas pela população em outubro de 1824 e primei~
ros diaS de novembro, todos os que se interessam
por estes assuntos jã estão bem informados. Resta
apenas oferecer algurria luz sobre as consequências
da frustração do movimento separatista, e ê o que
pretendo fazer em artigo a ser proximamente diVulgado nas páginas de ...A Verdade."
Assim encerra o seu artigo o nobre conferencista e
membro do Instituto do Ceará, Sr. Vinícius Bãrros LeaL
Sr. Presidente, apesar de ter lido alguns tópicos deste
precioso esc-rito do membro efetivo do Institufo do Cea~
rá, Sr. Vinícius Barros Leal, eu pediria a V, EXf. que o fi~
zesse constar todo nesta comunicação que ache1 por bem
fazer nesta tarde no Senado, pela coincidência do jornal
A Verdade haver chegado hoj_e, às minhas mãos, justamente à data em que aquela cidade comemora 160 anos
sua adesã.o à Confederação do Equador.
-Era o que tinha dizer- Sr. Presidente·: (Mü"ifo beffi!)

DOCUMENTO AQUE-SE REFERE OSR. ALMIR PINTO EM SEU DISCURSO:'
.
A REVOLUÇÃO DE 1824 EM BATURITt
(Confederação do Equador)
Viniclus Barros Leal
(Do Instituto do Cearâ)
As ocorrências de 1817 pouca repercussão tiveram na
Vila de Montemor~o~Novo-da América. Apesar de já se
encontrar ali o Padre José Francisco -dos Santõs, princi~
pai motor do movimento de 24, o pequeno aglomerado
de apenas 84 casas não se impressionou com a emUlação
do Ouvidor João Antonio Rodrigues de CarVã.lho, nem
com o empenho do Padre Moro ró, ambos, à época, resi~

dentes na Vila de Campo-Maior. O interregno de sete
anos entre os dois movimentos foi tempo suficiente para
uma melhor consolidação dos ideais patróticos e criação
de um espírito nacionalista. Ademais, os laços familiares
entre as populações de Quixefamobim e Baturité tom-a~
ram mais corpo no começo da década de vinte. Não resta
a menor dúvida que da progressista vila sertaneja partiu
a flecha incendiâria. O Capitão Antoriio Francisco ôe
Queiroz, líder inconteste de sua comunidade, dera obra~
do na Câmara de Quixeramobim, fazendo partir daquela
corporaç-do representativa o-primeiro atci púbfico de re~
bel ião. Campo maior de Quixeramobim, com uma pena~
da do presidente de sua Câmara, destituiu e desautorou a
dinastia reinante!!!
Entre as famílias QUeiroz e Castelo Branco havia li~
gação parenteral, através de casamentos ~mos Feitosas
do Inhamuns; eram contra-parentes. E isso valia muito
naqueles tempos de alianças, ajustes e acordos matrimoniais. Não eram sem maiores repercussões os tratos de
união de famílias ricas e poderosas. Copiavam um poucoo -que se passava nas altas esferas do poder. Queriam
mesmo imitar os ac_ordos, tanfO procUrando uma con~
cordância de sentimentos, como pactuando uma canso~
riânica de opiniões com finalidades políticaS de governo,
de- man-do e de prepotência. Muitas oligarquias surgiram
d<lí, e se perpetuaram na fase do coronelismo.
Quando o Ouvidor Carvalho iniciou o aliciamento de
pessoas poderosas para a organização da luta contra o
Governo Central, teve logo a adesão desses patriotas que
mais tarde tanto influiram na Confederação do Equador.

Já em 1821, antes mesmo da Independência, o esPírito
· nativista do nordestino achava~se inflamado. Em Baturi~
té, houve um movimento nesse sentido, capitaneado pelo
auxiliar do Vigário, adepto estrênuo do separatismo e
que estava empolgado com as idéias de Paes de Andrade.
Tal foi a diligência dó Padre em angariar prosélitos que
conseguiu a adesão de pessoas as mais influentes da Vila.
O movimento chamou a atenção da Junta que então governava o Ceará e logo mais, com dãta de 19 de de~
-zem-bro de 1821, era despachada dÕ Forte, um~. "ordem
repreensível" contra o Padre José Monteiro Palácio, o
Capitão~mor José Severino de Vasconcelos, Manuel Fe-lipe Castelo~Branco, Pedro Pereira Castelo~Branco e
João Ferreira de Melo. Eram ~adas, pessoas da mais alta
qualificação e ligadaS por laçÔs de amizades e de parentesco. Dizia a ordem, haver chegado aos ouvidos dos di~
rigentes da Junta, os rUmores de que essas pessoas estavam. "inquietando as autoridades constituídas". A Câmara deveria chamar tais pers'?n~lidades em ato público
e reprendê~Ias... fazendo~lhes COn~ecer, que no caso não
esperado de não se absterem de ser inquietadoras do sos~
sego público seriam, não só mandaôas retirar dessa Vila,
como se procederá uma rigorosa devassa para SC:rem castigados". O Padre José Monteiro recebeu, além do m.iis,
por parte do Vigário Capitular de Fortaleza, a intimaçãO
de se retirar imediatamente de Monte-Mor; do contrário
seria consideradQ...desobediente e rebelde aos mandados

Sexta-feira 12

3703

dos J(;gítimos superiores, ac_umulando crime sobre cri~
me". O Vigário José Francisco certificou oficialmente ter
-intiinado o seu coadjutor a se fastar da paróquia. Mas o
prój)río Vigário era um profundo revolucionário tam~
béin: o que mais tarde demonstraria, dando todo o seu
apoio e prestígío à Confederação~Aliás, as idéias separa~
tistaS contavam com a integral adesão do cJero nordesti~
no, ç isto se comunicou ao povo, _criando um espírito re~
volucionãrio difícil de ser contido.
Por essa época chegaram a Quexeramobim alguns eleme~ tos muito ligados aos acontecimentos' de 17 em Pernambuco: eram familiares do Padre Miguelinho e do
"Leão Coroado", o Cel. José Barros Lima. Os casamentos desses pernambucanos e potiguares nas famnias da
terra, mais fizeram crescer a influência que os padres
exerciam. Bezerras de Menezes, Castelo~Brancos, Que-rezes e Albuquerques, em Quexeramobim e Baturité ain~
da mais se uniram nos mesmos ideais, que agorajâeram
questõeS de clã, aspirações comuns da grei. A consciên~
cia patriótica, profundamente nativista tomou corpo e
eclodiu com as manifestações de 1824. Aí a Vila acorda~
ra·-para ·as -coisas políticas e se manifestava atarvês de
suas lideranças, especialmente do vulto exponencial que
era O Capitão Pedro Pereira Castelo~Branco, que nos
anos antes fora advertido pela Junta do Governo.
Quan~o rebentou o movimento em Pernambuco, em
março de 1824,1ogo mais houve a comunicação da chama revolucionária às duas Vilas mais diretamente ligadas ao pensamento da época. Os arrebatadoS" separa tis~
tas ·entusiasmaram-se, e ainda mais vibraram com as
conquistas dos dirigentes do novo governo do Recife.
Fora da Vila, o âmbito provincial, o baturiteense Miguel Antonio da Rocha Lima teve o maior destaque, Na
Capital tom:iva ele parte nos encontros de maior realce,
foi convidado para secretariar as reuniões mais impor~
tantes_ e teve nomeação do Presidente Tristão para Otivi~
dor interino, seguindo~se a de Ouvidor da Comarca de

Sobral.
Do _entusiasmo reinante na Vila e das atitudes tomadas pela população em outubro de 1824 e primeiros dias
de novembro, todos os que se interessam por estes assun~
tos já estão bem informados. Resta apenas oferecer algu~
ma luz sobre as conseqüências da frustação do movimento separatista, e é o que pretendo fazer em artigo a ser
proximamente divulgado nas pâginas d~- "A Verdade".

ATO DO PRESIDENTE No 69, DE 1984
Altera o Ato n9 S7, de 1984,
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua com~
petência, resolve alterar o Ato n9 57, de 1984, a frm de in~
cluir, entre os Assessores ali designados, Edma Romariz,
Assessora Legislativa, e Edmar Lucas do Amaral, Chefe
de G(lhinete do Presidente para, sem prejuiio de suas
funções, prestar assistência e assessoramento técnico à
Mesa, na execução dos trabalhos pertinentes ao CÓ!égio
Eleitoral.
Brasília, li de outubro de 1984.- Moacyr-Dalla, Presidente.
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Ata da 171' Sessão, em 15 de outubro de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidê.ncia dos Srs. Almir Pinto e Luiz Viana
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Odacir Soares - Alexandre Costa
- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João _La,_bo ~AJ
mir Pinto --José Lias_- Virgnio Tâvor&. ---:--Ca~los Alberto -- Moacyr Duarte - Humberto Lucena ~,Mar
condes G8.d_elha- Luíz Cavalcante- Lourival Baptista
- Passos Pô~to ....:._ Luiz Vian~ -- Henrjque Santillo AffonSO Carnargo -"" OctáVIõ Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de presença a:cusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores: Ha-__
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniéiamos nossos (rabalhos.
O lY-SecretãriO-pTocê:aerá-à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES NYs 609 E 610, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câma.-a n"' 223, de 1983
(n" 3.32Z:.B, de 1980, na Casa de origem), que "assegura ao aPosentado por invalidez que retoma à atividade ap6s se recuperar parcialmente, ou para trabalho diverso do que habitualmente exercia, direito a
manter seus proventos".

PARECER N' 609, DE 1984.
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Seõador Álvaro Dias.
Originário da Câmara dos Deputados, o projeto sob
exame, de autoria do eminente_ Deputado Ubaldino Meirelles, intenta assegurar ao aposentado por invalidez que
retorna à atividade, após se recuperar parcialmente, ou
para trabalho diverso do qUe habitualmente exerciã; direito a manter seus proventos.

Conv-Çm ie_gísfrâr ·que o projeto em caus_á, na CâSa de
origem, for~m _an.exados, nos term9s ~egiment~s, por
correlação_ de assunto, os Projeto.l) de Lei nYs 4.l77,_~e
1980 e 6312; de 1982, respectivamente de autoria dos
Depu.tados Antônio Zacharias e do saudoso Deputado
Heitor Alencar Furtadó.
Versam os três sobre a proteção ao deficiente físico,
buscando a sua integração à força de trabalho, devidamente protegidos pela Previdência Social.
Nessa conformidade, a leí projetada tem CQmo su_!:>strato a proteçàQ __do deficlente fis_ic;o cuja aposentadoria
por inválidez não deve obstaculi~ar s_ua nova filia_çi\o à
Previdência Social, desde que volte a exercer atividade
remtirie""râda, equiparando-se, para todos os efeitos, ao
segurado que retorna ao trabalho estando_aposentado.
Na CaSa ·ae origem., colocado em votaçãO, foi aprova~
do o projeto de autoria do Deputado Ubaldino Mei~
relles, prejudicados os PL. 4.177/80 e PL. 6.312/82, ane-xados àquele.
Pelo exposto, na esfera de competência regimental
desta Comissão, enaltecendo o elevado alcance social do
projeto, -opinamos pela sua aprovação.
Sala das ComiSsões, 17 de maiO de 1984. '""'::" Jutab.t
Magalhães, Pres~dent~- ÃIV"ilrõ Dias, Relator...:_ Eunice
MichiTeS -.:.:_::joSé.IgníiclO- Hélio Gtie!ros- Gitbriel
H~es - Jorge Kalume.
PARECERN' 610, DE 1984,
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhães
O presente Prcijetá de Lei, de autoria do ilustre Deputado Ubaldin-o Meirelles, preconiza alterar a legislação
vigente, que disciplina a aposentadoria por invalidez.
Tal legislação prevê, no art. 7.., da Lei n\1 5.890, de 8-673, que a aposentadoria por invalidez será mantida enquarito a incapacidade do segurando permanecer nas
condições_ que a justifique. ·- O parágrafo único do referido artigo (que, dentre as
alterações propostas no Projeto sob exame, transformarse-ia em § l\1) disciplina as hipóteses de recuperação da
capacidade de trabalho do segurado aposentado.

A primeira dessas hipóteses, re8ldada- nõ inciso I; do
mencjonado parágrafo único,- é a do aposentado que,
dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da
aposentadoria, for declarado apto para o trabalho.
Ocorrendo essa hipótese, o beneficio ficarã-Cxtiiitó,-de
acordo com os critê:riOs estabelecidos nas alfneas desse
inciso.
Esta primeira hipótese não ê objeto da proposição sob
exame.
A segurida hipótese, prevista no inCiso II do mencionado parágrafo único, desdobra-se em duas situações,
ambas reguladas no mesmo dispositivo, a saber: uma, a
do_ aposl?n~do cuja rec_~peração da capacídade -de traba-lho õê~~rer= af,6s ÕPr~ã~ fixado no iri~isO I; e, outra, a do
aposentado cuja recuperação, a qualquer tempo, não for
total ou quando ele for declarado apto para o exercfcio
de trabalho diverso do que habitualmente exercia. Para
Cssas ~uas situaçõês, alegislação cituar·prevê idêntico tratamento quanto à aposentadoria, ou seja, a de que esta
será mantida, sem prejuízo do trabalho~ reduzindo-se,
todavia, progressivãmerite, no prazo de 18 (dezoito) me-._ses, até sua extinção total, segundo os percentuais e
períodos determinados nas alfneas do citaclo inciso.
O Projeto sob exame propõe que a disciplina jurídica
dessas...duas situações seja diferente, razão por que altera
o atual inciso II do vigente parágrafo único, nele regulando apenas a situação do segurado que, recuperando
sua capacidade de trabalho após o prazo _do inciso I, terá
sua aposentadoria mantida, temporariamente, com redução progressiva até sua extinção, dentro de 18 (dezoito) meses, nos exatQs termos da legislação em vigor.
Entretanto, para aquela segunda situação, o-Projeto
propõe- o acréscimo do inciso III, a fim de estabelecer
qui!-...Se a-recuperaçã-o da capacidade de trabalho não for
total ou for o segurado declarado apto para o exercido
de tribalho diverso do que habitualmente exercia; a 3posentadoría Sefá rriantída no seu valor integral". Vale dizer: a· ~egurado, nesSas condições, retornando ao trabalhô com.sua- capacidade reduzida ou exercendo atiiridl\de
diVei'sã,~ Pari a qú-ã.l esteja aPto, receberá sua aposentadoria inlegral, em caráter definitivo e sem prejufzo,logicamente, da remuneração a que fizer jus por seu trabalho.
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2. As distintas situações ensejam, de fato, um tratamento legal discriminado, como propõe o Projeto.
Justifica-o seu autor, alegando que oS diSpos{Üvos da
lei vigente agasalham l.IitOierável injustiça.--- -- ----Afirma ele:
uqualquer que seja- a situação -desSes ~Ségu-(ados
que retornam à atividade, suas possibilidades de
sobrevivência são bastante reduzidas, porque--não
poderão, jamais, concorrer com aqueles que ostefitam plena capacidade e excelentes condições de habilitação, devidas a cursos técnicos- e a- prolOngada
experiência no trabalho.
Com efeito- prossegue o aUtor-, o homem de
que cuidamos neste trabalho será, quase sempre, um
deficiente, seja porqUe Ooença ou acidente lhe deixou seqí.ielas irreparáveis, seja porque deverá
dedicar-se a atividade inteiramente diversa da que
exercera durante muito tempo."

Sentados_por invalide_z, sob pena de ter~m _cassada a
aposentadoria, o que se nos afigura- injUSto e aósur-

do."
Da justificação do projeto de lei nl' 6.312, de 1982, colbemos a· seguinte trech9:
. " ... julgamos importante dispensar um tratamen~
to legal justo que api-oxime a pesSOa deficiente que
tenha cQndições físicas peculiares que lhe assegurem
competir, em determina~as atividades ou _p_!o~s
sõ~, com qUalquer outro trabalhador.
Assim, o fato de o deficiente estar aposentado
pof iilValidez não deve ser obstáculo a que ele volte
a filiar~se à Previdência Social, desde que passe a
exercer uma atiVidade remunerada, equiparando-s_e,
pafa efeito, ao segurado que, estando aposentado,
retorna ao trabalho."

a

3. Por outro lado, propõe-se o acréscimo de um§ 29,
remunerando-se o atual parágrafo únicO; Com o qual-é
introduzidã-nOrma cjlie(fiscíplina o- novo vínculo entre o
segurado, na situação do i'nciso 111, e a Previdência So....
ci~

Dispõe o Projeto:

. '"§ 2~' O Segurado- meõcio!liido no inciso III do
§ 111 deste artigo_que retornar à atlvldiide-Serâ- Davamente filiado à previdência social e contribuirá normalmente. Ao se desligar, definitivamente, do trabalho, o segurado terá seus proventos de aposentadoria majorados de 5% (cíllco por cento do sCU -valor, por ano conipleto de nova contribuição, até o limite de 10 (dez) anos."

i

Corria_ s-e viu, pela legislação atual, nas condições previstas no inciso III, ao retornar ao trabalho COm capacidade reduzida, ou passando a exercer nova atividade
para a qual sua incapacidade parcial o habilite, o segurado perde, gradualmente, a aposentadoria.
A ele restará, apenas, a remuneração do trabalho e a
futura aposentadoria por tempo de serviço ou por velhice.
b, precisamente, essa situação que 0 Projeto pretende
corrigir, com o acréscimo do § 21', dete~iiiando l}ue a
aposentadoria seja mantida e que, do Vín~lo previdenciário iniciado com o retorno ao trabalho ou com 6 ingresso em novo trabalho, ambos em circunstâncias adversas, resulte um acrés~mo de v~lor,.à_ aposentadoria,
na base de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição,
após seu afastamento definitivO -dO iiibã.IhO.
Dois oUtros projê"tõs~ flõ iiieSiriO sCntido d.o Õra examinado, foram a este anexados, havendo a Câmara dos Deputados votado sua prejudicialidade.
Do Projeto de Lei nl' 4.1/'1; de J980~C0nvên1!eprodu
zir o seguinte tre-chO da jUstificação-que o ac"o-ffij:,anha, a
propósito da situaçãO aqui examinada:
"Tal disposição da legislação previdenciária, a
nosso ver, peca por ser excessivamente-drástiCa e rigorosa, ensejando injustas repercussões de caráter
social.
Ein verdade, são comuns os casos de trabalhadores que, em virtude de enfernlidade ou acidente, perdem a capacidade de trabalho e não mais podem
exercer a profissão que habitualmente executavam,
passando a fazer jus à apOsentadoria Por Invalidez.
A renda mensal que passam a perceber é, invariavelmente, insuficiente para o afendiniento de s"uas
necessidades básiCas. Assim, são fofçados a traba:
lhar em at1vidade compatível com suas aptidões, como, por exemplo, vendendo bilhetes de loteria, produzindo peças artesanais, sendo vigias, c-aixas de estabelecimentos comerciais, etc.
Pois bem, na forma da legislação-em vigor. nem
essas humildes atividades poderão exercer os apo- .

O que a proposição sob exame pretende, com a medida projetada no § 2~' do art. 7~', ê, na verdade, introduzir
uiil mecanismo Inspirado no que hoje prevalece para o
aposentado por tempo -de serviço ou por velhice, qual
seja o de lhe permitir um retorno à atíVidade laboral, sem
a perda do benefíCiO da aposentadoria e com o direito a
-um pecúlio, que, noS termos do Decreto n~' 83.080, de
1979, e do art. 55 da Consolidação das Leis da Previdência Social, efetivada pelo Decreto nl' S9.319, de 23-1-84,
''ê constitu~ído pela soma das importâncias correspondentes às suas próprias contribuições referentes ao novo
Perído de atividade, corrigidas morietariameilte e aCrescidas d_e juros de 4% (quatro por cento) ao_ ~no"_. _
O Projeto inspirou-se no sistema de pecúlio, mas não o
propôs. O que ele quer instituir é uma espêcie Oe conlplementação de aposentadoria.
4. Até esse ponto, podemos dizer que a proposição é
justa, oportuna e acertada; que compartilhamos a preo~
cupação de caráter social do autor, consubstanciada nas
medidas que preconiza; e que adotamos os argumentos
apresentados nos trechos das justificiçôes, acima transcritos.
Entretanto, discordamos da complementação ou do
ac!icional de aposentadoria, na forma prOpOsta, pelas segUintes razões: .
I) em primeiro lugar, porque a medida, embora com a
aparência de complementação ou de adiciomU, cõrisistiria numa verdadeira'dUPla aposentadoda, o que é inViável no nosso sistema previdimcíáriO ··e implíc_aria Uma
profunda alteração_na sistemâtic_a de beneficias, Coin perigoso precedente;
2) em segundo -lugar, -porque o critêrio de câlculo proposto (5% por ano de contribuição, atê o limite de dez
anos), se de um lado aparentemente favorece a Previdên-~ía, porquanto o percentual mínímo de_ contribuição
níensirê de 8,5% (oito e meio por cerito) e, por conseqUência, prejudica o segurado, já que .descontaria mais
do que receberia, de outro lado não leva em consideração dois fatores que, a rigor, impossibilitam a aplicação do critério: um deles é que Os 5%, calculados sobre
0- valor dos proventos da aposentadoria, se áCumulam e,
progressão geomêtrica, represeniaiiam-fcirçõSamente
mais, em determinado período, do qUe o -v31or da contribuição, deixando a descoberto a fonte de custeio; outro
fator é que, ~endo a aposentadoria por invalidez corresponde -a 70% (seteriia Por cento) do sala:Tio-de..bCneffcio,
mais 1% (um por cento) desse salário por ano cOmpleto
de atiVidade, atê o máximo de 30%, nos teimas do§ io.l do
art. 30 do Decreto n~' 89.312, de 23-I-84_,_Qod~ria ocorrer
que_ a cot!lplemerl~ação propo~ta excedesse, de muito, o
limite de 100% do salário-de-beneficio, que ê o limite da
prestação previdenciária eStabelecido por lei;
3) uma teceira razão pela qual discordamos da medida proposta ê, para nós, a maís íinpbrtante. Refere-se ao
fato de que a aposentadoria se extingue poi- morte_do segurado. Ora, se a intenção do autor ê assegurar maior
tranqUilidade ao aposentado por invalidez, melhor faria-

em
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propondo o pecúlio, que, além da vantagem de não mo- dlficar a sistemática de beneficias vigente, seria devido
aos seus dependentes ou aos sucessores, caso_ o segurado
nàOO rece_besse em vida, confoTII).e previsto no art. 56 do
referido Decreto nY 89.312/84.
4) Desse modo, atendendo à conveniêilcia de aperfeiçoar a proposição, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei, na forma da seguinte
EMENDA N' I -

CF

Dê-se ao§ 21' do art. 71' da Lei n~' 5.890,-de 1973, introduúdo com o Projeto, a seguinte redaçãÇl:
..§ 2~' O segurado mencionado no incíso III do
§ I" deste artigo, que voltar a exercer atividade sujei-

ta ao regime da previdência social urbana, tem direito ao pecúlio como definido em lei."
Sala das Comissões, lO de outubio de 1984:- Ítamar
Franco, Presidente- Jutaby Magalhães, Relator- Jorge Kalume - Severo Gomes- Gabriel Hermes- Passos
Portq- Carlos Lyra- Roberto Campo-s- Almir Pinto.

PARECERES N'S 611 E 612, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 55, de 1984
(n9 759-B, de 1983, na Casa de origem) que udeterinina que o dep6sito e repasse dos 6rgios públicos federais do Nordeste sejam feitos no Banco do Nordeste
do Brasil SjA- BNB".

PARECER N' 611, DE 1984
Da COmissão de Economia
Relator: Senador Cid S8mpaio

·o projeto do eminente Deputado Inoc!ncio de Oliveira, determina quC os-depósitos dos ó_rgãos públicos federais do Nordeste serão feítos obrigatoriamente no Banco
do Nordeste do Brasil SfA.
O projeto reCebeu parecer favorável das Comissões de
Constituição e Justiça; Comissão de- EconOinia, Indústria e Comércio; e Comissão de Finanças da Câmara dos
Deputados.
Na Comissão de ConStituição e Justiça recebeu uma
emenda, somente para retificar o nome do Banco que, no
Projeto original, estava errado.
O fortalecimento do Banco do Nordeste do Brasil,
pela forma proposta, dá-se pelo enfraquecimento do
Banco do Brasil, que atua na região e que tem uma ação
muito benéfica no Nordeste, principalmente no apoio à
agricultura. Desse modo, somos de Parecer contrário à
aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1984. -Roberto
Campos~ Presidente -- Od Sampaio, Relator - Pedro
Sililon, abstenção - Severo Gomes - José Fragelli Benedito Ferreira - Jorge Kalume.

PARECER N' 612, DE 1984
Da ComisSão de Finanças
Relator: Senador José Lins
O projeto ora submetido ao exame desta Comissão de
Finanças determina que os depósitos e repasses dos órgãos públicos federais no Nordeste sejam feitos no Banco da Nordeste _do _Brasil.
~autor da proposição, deputàdo Inocêncio Oliveira,
ao justificá-la, Parte da constatação de que o Banco do
NQrdeste do .Srasil- BNB- é um estabelecimento oficial de crédito regional, ap.to, por essa condição, a receber esses depósitos e repasses.
Acrescenta que as operações de fmanciamento de longo e mêdio prazos, do_ BNJ3, destinadas aos diversos setores económicos básicos•. "têm participação majoritária
nas suas- aplicações globais". E quanto ao crédito especializado, -é crescente a assistência financeira ao setor furai, de forma orientada.
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Na Câmara dos Deputados, o referido projeto iecebeu

parecer favoi-ável das ComiSsões, de

ConstiiuiÇ~o

-e Ju-s-

tiça; de Economia, Indústria e COmércio; C de FirianÇãs.
Na primeira, uma emenda incluiu um teimo n-a denominação do Banco, tornando-a completa.
No Senado Federal, a manifestação da ComiSsãO 'de
Economia, por iiltermédio de parecer do senador Cid
Sampaio, foi pCia rejeição--do- projeto.
A iniciativa sob exame torna_o_brigatória a transferência para contas especiais, no Banco do Nordeste doBrasil, da totalidade dos recursoS- depósitos e repassesdo órgãos públicos federais, localizados na região Nordeste, como receita da União.
À vista do texto, poder-se-ia objetar que, nO caso, esse
total de recursos financeiros a ser encaminhado ao BNB
permanece quantitativamente "inalterado. Ou mesmo,
que o fortalecimento pretendido do Banco do Nordeste
do Brasil ocorreria pelo enfraquecimento do_ Banco do
Brasil, que atua na região, e de forma benéfica-a da, conforme a argumentação da outra Comissão do Senado, a
de Economia, que antes examinou o projeto em questãO.
Mas essa forma de análise do problema capta apenas a
aparência da matéria. De fato, na abordagem da proposição, é irrípOrtãritC --que se inicie pelo ângulo (tuantitatívo, mas deve prosseguir, até alcançar o entendimento do
aspecto qualitãfíV(fdela, ou seja, o reforço fínanceiro de
uma entidade cuja origem-e i'êgioiiãl, bem asSiin tOda a
sua atuação.
b o caso do Banco do Nordeste do Brasil, cuja aÇão é
voltada toda para a região, teitdo acumulado ao longo
dos anos uma vasta experiênCia, a qual, não ê de hoje,
deixa de reverter, na escala possível, em benefício de
toda a área, exatam_ente devido à carência de recursos.
Em publicàção editada em 1974, Nilson Holanda, expfesidente do BNB, encarecia a necessidade do fortalecimento das agências financeira rCgionaís- :...:o-Banco do
Nordeste do Brasil e a Superintendência do Des_en_volvimento do Nordeste. Quanto ao primeiro, dizia o seguinte.:. "0 Banco do Nordeste, particularmente, vem enfrentando crescentes dificuldades para ampliar as suas operações em ritmo compafíVel com as necessidades de financiamento especializado no -Nordeste" (ver O Desenvolvimento do Nordeste, Ed. BNB, Fortaleza, 1974, p.
72).
Esse é Oobjetivo do projeto em tela, isto é, ampliar as
operações do Banco do Nordeste, pelo aumento da disponibilidade de recursos movimentáveis pela instituição,
recursos esses hoje esparsos entre várias outras entidades
financeiras. A ê:enl'i'alização dessesrecursos no Banco do
Nordeste, sem dúvida, é de fundamental importância
para todo um projeto de redenção regional.
Doutra parte, esSa carência de recursos frente à magnitude do esforço necessário para superar o atual desnível, em termos de desenvolvimento, atinge também aRe-gião Norte do País. Em virtUde disso, inedida como a
pretendida para a Região Nordeste aplica-se, igualmente, à Amazónia brasileira.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nl' 55, de 1984, na forma da seguinte:

EMENDA N• 1-CF
Dê-se ao Art. 1'1' a seguinte redação:
..-~·Art. 11' Os_ depósitos e iepass-es dos órgãos
públicos federais do Norte e Nordeste serão credita~
dos, obrigatoriainente, no Banco da Am~ôn_ia-S.A.
- BASA e no Banco do Nordeste do Brasil S.A._BNB, respectivamente, em contas especiais, corriõ
receita da União."
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1984. -Itamar
Franco, Presidente- José Lins, Relator- Jorge Kalume - PasSos Pôrto - severo Gonies·..:..: Jutahy Magalhies - Gabriel Hermes - Roberto Campos - Carlos

Ura

Outubro de 1984

PARECERES NOs 613, 614 e 615, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 80, de l984
(n' 191-J), de 1983, na Casa de origem), que "f'IXa o
efetivo da Polícia Militar do Território Federal de
Roraima, e dá outras providências".

PARECER N• 613, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça

RCiator: Senador Odacir Soares.
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem
nl' 95, de 1983, encaminhou ao exame do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da ConstitUição, projeto de
lei, acompoanhado de Exposição de Motivos, do Ministro de Estado do Interior, qu~ .. fixa os efetívos da Polícia
Militar do Território Federal de Roraima, e dá outras
providências".
A referida Exposição de Motivos esclarece que a proposição se justifica em face do número insuficiente de integrantes daquela Corporação (450 homens), tendo em
vista a importante missão que lhe cabe na d"efesa di pÓpulação do Território Federal de Roraima.
Assim, a proposição governamental propõe a elevação
do limite máximo do efetivo da Polícia Militar de Roraima para 750 homens, com a seguinte distribuição nos
respectivos Quadros de Organização:
I - Quadro de Oficiais
----Major PM ..•...............•••..-.•.. -.--.-.
Capitão PM . . . . . . • . . . . • • . . . . . • . . •• . . •• • .
fl>:renente PM ••.... -~:...•••.. .-~ ...•.-: ..
2~'-TenentePM ..................••. ~ •.••

11
11

7

ll - Quadro de Praças

Subtenente PM .................... ~ .... _,. •• -- 6
!~'-Sargento PM ···-y··-· ,_.-......... ~-····
6
2~'-Sargento PM ..... ··············~··-~··· 23
39-Sargento PM ...... ... ., ........................ ,., .. 51
Cabo PM ......•.... ·-~ ,. ·~ .••.••• __ •- .. , ,95
Soldado PM ...........•._.....•.• ~••, ...... 53
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi- alterado,
mediante __ substi_tutivo_ apresenta-do, em plenáriO, pelo
em~ne_nte Deputada. Mozarildo Cavalcanti. Em conseqUência, foi _o limite máximo do efetivo da- corj,oi-ação
elevado para 1.500 homens e a distribuição pelos postos
passou a ser a seguinte:
I --:- Quadro de Oficiais
Major PM ···~···············•···---··-·--~- .... ·-6
Capitão PM ........•..•..•. - .•• _.. -. •-<• .-•••-22
!~'-Tenente PM ················~···· .. ,..-•.• ,..-22
2~'-Tenente PM .............. ··~-~--····----·~---L4
Il - Quadro de Praças

Subtenente PM .....•.•....•.....:••...• , . __ ._12
1"'-Sargento PM .........•..... -...... , ••.... 12
29-SargeintO PM ....................... :~h·· 46
3~'-5argento PM .......... -.......•..-..••••. 114
Cabo PM ................. -. . . . . . . • . 190
Soldado PM ............•••••.. ~.. 1.062
O -POdeir ExecutiVO;inConfOrmado com a profunda alteração introduzida pela outra Casa do Congresso, encaminhou a nossa consideração emenda substitutiva, reeditandõ a- Proposíção original, sob 6 fundamento de que:
'•A Polícia Militar de Roraima é de criação recente, com incipiente estrutura e administrada por
Oficiais PM esforçados, embora de pouca experiência, auxiliados por graduados em idêntica situação.
Os Oficiais mais antigoS são capitães que completaram, em 1983, 8 anos de serviço.

Além disso, a capacidade máxima de formação
de Soldados, dentro de razoáveis condições de seleção c ensino, é de apenas 100 soldados/ano. O aumento do efetivo para 1.500 homens, como aprovado na Câmara dos Deputados, traria como conseqUência, a curto prazo, a abertura de inúmeras var
gas que ocasionariam, fatalmente, prematuraspromoções de oficíãTS- e ·sarge"ritcis.
Reiêva, ainda, mCilcionar que a Polícia Militar
de Roraima carece de viaturas, embarcações, material de comuriiCã:Çõl::s e armamento, configurãndO-se
de pouca valia o aumento de efetivo sem o correspondente reequipamento."
Desta sorte, e por nos parecerem convincentes as razões aduzidas pelo Poder Executivo, opinamos pela
aprovação do projeto nos termos da seguinte

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Territóri~ Fedirai de Roraima e dá outras providências.

O COngresso Nacional decretl,l:
Art. li' ___ O efetivci da Polícia Militar do Território-Federal de Roraima serâ fixado pelo seu Governador, ouvido o Ministêrio-do Exêrcito, dentro do limite máximo de
750 (setecentos 'e cinqUenta) homens.
- -Ai'L -29-- OeYetivO de que! trata -o artigo -anterior serádistriOUído pelos postos e graduações previstos nos Qua~
dres de Organização da Polícia Militar na forma seguinte:
I - __Qlladro de Oficiais Policiais-Militares

(Q0PM)5_Major PM ........ -....... ~ .......
3
Capitão PM .. , . . . . . . . . . • . •• . • • . . . .
11
(9-Teneil.te PM ..................... ~~. n . -11
2~'-Tenente PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
7
•A

I I - Quadro de Pra_ças Policiais-Militares (QPPM)
6 .
SúbtenCmti"i'M ......•.•.....• ~- _..
19-Sargellto PM ........... ,.·~~---~- ........ .__ ... _6
29-Sargento PM .......•. -...........
23
· ~7-Safgeiito PM ... _..... , ~ ........ ~ ~
57
Cabo PM ........•.•..•...•.. ~... -·~· .. ~ 95
Soldado PM .......................... 53!
ArL39 O preenchimento das vagas decorrentes desta Lei, por promoção, admissão, concurso ou inclusão,
soment~ s.etá_-realizado na proporção em que forem implanta dos os: Órgãos, Cargos e Funções previstos nos
Quadros de organização, observados, nos casos de promoção, _os interstícios estabelecidos na legislação específica..
__Aft. 41' __ As despesas com a execução desta Lei corre_rão à conta das dotações apropriadas constantes doorçamento do Território Federal de ROraima.
ArT. 51' Esta Lei entra em vigoí na data de sua
publicação.
Art. 6t~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das__ Comissões, 22 de agasto de 1984.- Hehidlo
N~mes, Presidente Odaclr Soares, Relator - José
Fragellf - Hélio Gueiros - Enéas Faria - Amaral Furlan - Octávio Cardoso - Passos Pôrto.
PARECER N• 614, DE 1984
Da C~mlssão de Segurança Nacional
Relator; SenJ~dor Mauro Borges
Com Emenda substitutiva da douta Comissão de
Constituição ~Justiça desta Çasa, vem a ex~me o projeto
de lei da.Câmara que ...fixa o efetivo da Polícia Militar
do Território Federal de Roraima, e dá oUtras providênciasn.
A proposiçãO é originária do Poder Executivo. Foi submetida à deliberação do Congresso-Nacional, por
meio de mensagem do Presidente da República, apoiada
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em exposição de motivos na qual o Mínistro do Interior
ressalta que:
- o número atual, de 450 homens, e insuficiente
para o adequado desempenho d~ Policii lvfilitar

do Território Federal de Rorâiinà;- · -·-··
- a referida Unidade possui imenso _p~t~n_ci_!!:l
económico, e tem sido alvo .de conslcferáYel fluxo
migratório, traduzidO no repe"iltiiíô ~aum~~iO- da
população e no surgimento de nOVos nóciCos;
-os recém-chegados fonnarn grupos· cxtrcmam.ent_e_ heterogêneos. de baixa renda e grau de ins-

trução mínimo, o que favorece o surgimento de
problemas de ordem pública;
- o Governo Te:nltarial, para eiifrC:nt3r --ã Situação, precisa de uma Corporação que conte,
antes de tudo, com efetivo capaz de desincumbirse das tarefas que lhe são próprias;
- o Ministério do ExércitO nlãriil'CsiOu-se favoravelmente à proposta contida no presente projeto;
- diante da situação, o efetivo da PMTR deve
ser fixado em 750 homens.
,.
Na Câmara, o projeto oríginal foi aPro'v<idO naSCemissões e, no Plenário, recebeu substitutivo do Deputado Mozarildo Cavalcantl, duplicando os númêros contidos na iniciativa governamental.
A Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, tendo em vista a aprovação, pela Câmara, do ~ubsti~utivo,
decldiu mailtCr o texto _original. Por isso, aprovou a matêria, com Emenda, restabelecen-do o projeto da Presidência da República.
r=. evidente que o Poder Executivo, ante _a competência
constitucional, pode criar cargos e majorar efetivos militares. Tal posição parece imprópria ão Legislativo, nos
termos da Constituição vigente, ainda mais quando duplicou as despesas previstas.
__ _
O Exército manif6StOU-se favoravelmente à proposição encaminhada pelo- Chefe do Governo. E, para Pro..
por a aprovação dos termos originais, a douta CCJ argumentou que:
- a Polida Militar de Roraima ê de criação recente e possui inciPiente est!Utura adrDTnTstfativa;
-os oficiais PM são esforçados, mas _de _pouca
experiência, contando, os m_~is antigos, ápeOas
oito anos de serviço;
-=
- a capacidade máxima- de formaÇãO de soldados é de apenas cem soldados:jano, e a aprovação
do efetivo- ·de 1.500 homens resultaria na promoção prematura de oficiais e sargentos;
- a tudo isso se junta o fato de a PMT~ carecer
de viaturas, embarcações, material de comunicações e armamento.
As razões expostas são, realmente, de ordem prática, e
__
_
__ _ . _
não podem ser desprezadas.
Opinamos, pOis, pela aprovação do presente projet_o
de lei, na forma da Emenda Substitutiva da dout~ Comissão de Constituição e Justiça:
Sala das Comissões, 19 de setembro de i984. - Almir
Pinto~ Presidente - Mauro Borges, Relator -- Pa530s
Pôrto - Moacyr Duarte.
-

PARECER N• 615, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Severo Gomes
Vem a exame da Comissão de Finanças Q Projeto d~
Lei que fixa o- efetivo da POlícia M111tardo Território Federal de Roraima, e dá outras providências.
Trata-se de- iniciativa do Senhor Presidente da Re~
pública, que submete à. deliberação do Congresso Nacio~
nal nos termos do artigo 51 da Constituição Federal,
projeto de lei acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Interior, que diz:
"Esta prOposta, Senhor Presidente: iecorre da
constatação de que o número atual de integrantes
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_(45Cfhoinens) dacjUela CorpOiação se mostra insuficiente para o -adequado e eficiente equacionamento
dos Serviços que lhe compete prestar à população
. .do aludido Território.
Q Territórío_Federal de Roraima, pelo seu imenso potencial económico, ú:m--siáo alv-o;- n-os últítriOS
~'0"-ano.s, de considerável fluxo roigr<itório, dai decorrendo não s6 a repentino a.ume:nto de sua população
com o surgimento de novos núcleos, tendo nos municípios recentemente criados o mais expressivo
exemplo desse crescimento.
_t de ser considerado, também, o fato de que esses migrantes, oriundos das díyersas regiões brasileiras, por isso mesmo, constituindo um grupo externamente heterogêneo, de baixa renda, grau de instrução mínimo, vem cria-ndõ inúmeros problemas
de ordem pública para o Governo do Território,
que para enfrentá-los não pode pr~cindir de uma
Corporação qUe conte, anteS" de tudo, com um efetivo capaz de se desincumbir das tarefas que lhe são
próprias.
De-ve ser ressaltado, ainda, que o Ministério do
Exército, manifestou-se favoravelmente à proposta
contida no anteprojeto de lei em epígrafe (doe. ane-xo).
Estou convencido, assim, de que o aumento do
efetivo da Polfcia Militar do Terdtófio Federai ae
Roraima, ora proposr.o, expressa uma real necessidade daquela Unidade da Adminisfração Federal."

Em sua redação origina( o _projeto estabelece no artigo
l'i' o !_imite máximo_de_750 (set~ntos c dnqaenta) homens, para o efetivo da Polícia Militar do Território Federal de Rorajma.
Já o artigo 211 prevê a distribuição dos postos e graduações dos Quadros da _Polícia_ Militar de Roraima.
A Cámara dos Deputados acolheu subs_titutivo 9ferecido em .Plenário e e]i.woll o Hinit.e pãrã T:sõo (uni mil e
-·.
quinhentos) homens._
Tal modifÍcação implica em considerável aumento-de
despesa o que torna incO!JStitucional o substitutivo da
Cfmara dos Deputados.
Alêm disso, o artigo 19 do substitutivo submete a Lei a
urna condição subjetiva, pois autoriza o Governador do
Território a. "havendo imperativo de segUr.inça pública"
providenciar o aumento do e_fetiv_o policial_ atê o limite de
l.SQ(f (um mil e quinhentoS) homens.
Atenta aos aspectos constitucionais d_Q projeto, a ComissãO de Constituição e Justiça do-Senado Federal houve por bem apresentar substitutivo para manter o limite
de 750 (setecentos e cinqUenta)- horilens.
E suas razões foram plenamente demonstradas no parecer aprovado unanimamente.
No que diz respeito ao aspecto financeiro, nada temos
a opor ao projeto, destacando estarem as despesas decorrentes da Lei prevista no artigo 49 do projeto, para correCem à conta das dotações próprias do Orçamerito do
Território Federal de Roraima.
Já a duplicação do limite proposto de 750 (setecentos e
cinqUenta) homens para 1.500 (um mil e quinhentos) homens a critêrio do Governador do Território, conforme
sugerida pela Câmara dos Deputados, parece-nos exces~
siva, face aos recursos orçamentários do Território Federal de Roraima.
Por fim, os estudos realizados no âmbito da douta Co~
missão de Constituição e Justiça concluiram quç::
f'i') a Polícia Militar de Roraima foi cri3da recente~
mente, tendo estrutura administrativa incipiente;
29) seus oficiaiS----pM são esforçados, mas detêm pouca
experiênda, tendo os mais antigOs 8 (oito) anos de ser~
viço;
J'i') a formação de soldados tem capacidade mâxima
de 100 (cem) soldados por ano e a aprovação do efetivo
de 1.500 (um mil e quinhentos) homens implicaria em
promoção prematura de oficiais e sargentos;
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49) existe carência na PM de Roraima de viaturas, embarcações, material de comunicações e armamento._
Esses pontos sustentam devidamente o número fixado
originalmente para o efetivo da PM de Roraima.
A_c_reditamos _que o Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça do_ Senado atende plenamen.te aos objetivosdo projeto, salientados nas razões precitadas.
A vista do exposto, concluimos pela aprovação do
proj~:to, nos termos da Emenda Substitutiva da douta
Comí~~ão de Constituição c Justiça.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1984.- Itamar
Franc_o, Presidente - Severo Gomes, Relator - Jorge
Kalume- Jutahy MagaJhies -Passos Pôrto- Gabriel
Hermes - Carlos Lyra - Roberto Campos- Almir Pin-

to.
PARECERES N•s 616 E 617, DE 1984
Sobre o Projeto de Ui da. Câmara n9 153, de 1984
(n 9 1.771-B, de 1983, na Casa de origem) que "autg..
riza a reversio ao Muofcfpio de São Francisco do Sul,
Esbtdo de Santa Catarina, do terreno que menciona''.
~PARECER N• 616, DE 1984
Da Comissão de Segurança Nt.c:ional
Relator: Senador Passos Pôrto
Peta art. l9 do projeto de lei que passa a ser examinado, o Poder Executivo é autorizado a promover a reversão, ao Município de São Francisco do Sul, Estado de
Santa .Catarina, ~e_ imóvel doado a uni~_o FedCrai, atravês de escritura Pública lavrada no dia 7 de março de
1958.
O ter_reno mede duzentos e setenta e oito mi1, trezentos
e sessenta_ metros quadrados (278.360 m"). Está localizadQ _no Morro do_ Bananal de Ubatuba, naquele Municipío, e-adoaçao se acha transcrita no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco do Sul, sob
o n'i' 3.791, Livro 3--J, fls, 02.
A proposição ê submetida ao exame dos Membros do
Congresso Nacional, pOr -miio de mensagem do Presidente d_a ~ep_ública.
ExposiÇão de motivos do Ministro da Fazenda esclare~ ql:'-e _o im6vel fora doado para construção de quartel
para lJnidade de Artilharia de Costa, o que nã.o chegou a
concretizar-se. E, Como Município tem interesse na área,
para captação de manancial de água potável e para exploração de saibro, a U'1ião decidiu devolver o terreno.
Por seu turno, o Ministério do Exêrcito, nos termos do
despecho de 23 de abril de 1982, do seu Titular, concorda
com a reversão pleiteada pelo Município doadOi. Igualmente favoráveis_ foram os pronunci3J!lentos do Patrimônio da Uniào e da Secretaria Geral -ao Minlstéfio da
Fa.ienda.
Como se vê, do ponto de vista deste Úrgã.o Técnico,
nada pode ser colocado_ em oposição.
Dessa forma, opinamos pela aprovação do presente
projetO- de lei.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984. -Aimlr
~nto, Preside:nte - Passos Pôrto, Relator - Mauro
Borges - Moacyr Duarte,
PARECER N• 617, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Rela~or: Se~adt_!r Jorge Kalume
A proposição em tela, encaminhada pelo Poder Exe~pti_vo à Câmara dos Deputados, tem por objetivo_con~
ceder autorização para a reversão de terreno ao Município de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catari·
na.
Na Çasa de origem obteve o projeto pareceres favorá~
V~s ao seu acolhimento nas Comissões de Consu"'tuição e
Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças, tendo
s_i_do ap~ovado, em plenário, em 26 de junho do corrente
ano.
Submetida a matéria à revisão do Sanado Federal,
consoante preceitua o art. 58 da Constituição Federal,
manifestou·se a Comissão de Segurança Nacional pela
sua aprovação, cabendo a este_órgão têcnico a análise da
medida so_b o aspecto Hnanceiro.

·- 3710 Terça-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

A reversão do terreno em questão justifica-se pelo fato
de que o citado imóvel fora doado pela municipalidade
suprareferida à União para que nele se instalasse unidade militar, consoante autorização concedida pelas Leis
Municipais n{ls fl2 e 117, de 10 de agosto de 1953 e22de
dezembro de 1955, respectivã.mente.
Não obstante tenha havido a aceitação por parte da
União, mediante o Decreto nt 39.538, de lO de julho de
1956, não se concretizou a inStalação do quartel que seria destinado à Artilharia de Costa, vindo o Município,
recentemente, a demonstrar interesse na- reversão do referido bem, para a -captação de manancial de água pofável e exploração de jazida de saibro.
Terido havido a concordância -do Ministério do Exêrcito e pro-nundaiilento do Serviço do_ Patrimônio d_a
Uriiào e da Secretaria Geral do Ministério da Fazenda,
evidencia-se a inexiStência- de obstáculo de naturez_a_
juríd!co--financeii'a à providência sugerida.
Ademais, uina vez demonstrado o desinteresse da
União face ao não aproveita-merifu-do bem por tantos
anos, nada mais justo que volte o Município à titularidade do mesmo em benefício da comunidade._
Pelas razões expostas. opinamoS Pela aprovação do
projeto de lei em exame.
Sala das Comissõ~, 10 de outubm de 1984. -Itamar
Franco, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Jutahy
Magalhães - Severo Gomes - Passos Pôrto- Carlos
Lyra - Roberto Campos _:; Almir Pinto - Gabriel Hermes.
PARECERES N'S 618 E 619, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado nll 46, de 1975,
que "proíbe o uso de passeios públicos do Distrito Federal, e dá outras providências".
PARECER N• 618, DE 1984
Da Comissio do Distrito Federal
Relator: Senador Mauro Borges
Pelo projeto de lei que passa-a Ser examínãd_O.• "não sCrá permitido a qualquer título o uso dos passeios públicos para fins Cometciais no Distrito FedCfaP' (art. 1~).
Ao infrator de tal determinação será aplicada a -multa
de cinco salários rilíriiinõs, e
dobro, nas reincidências
(art. 211), devendo o Governo do DF regulamentar a matéria no prazo dC Sessenta diaS (aft. 39).
O Art. 49frata de viiênCfa dã lei,CnqtiantoO art. 511-rCvoga as disposiçõciiC:ffi Contrário".
-- A proposição data de 1975, tendo sido seu Autor o Senador Adalberto Sena, que o jUStificou terido em v-istã. O
que considera iisO abusivQ. ~·dOii pa-SseioS pdblicos por
firmeis Cáinerciãis;-espeCíalmenfe os baii:s". ÃCfe5Ceflút
que; ..as áreas utilizadas dos passeios pdblicos pelos bares, muitas vezes é superiOr à de- seu próprlo estaEie"lecimento.
Para o autor da proposição,, ..o uso -desses passeios
traz sérios prejuízos aos pedestres, à limpeza da cidade e
se constitui fcico de ajuntamerito~ até altas hOrãs, promovendo, em conseqüência, violação constã:nte da
dó
Silêncio".
A ComiSsãOâe C0rist1tü1çã0 e )ustiÇã: ãp-rovou parecef
do Senador Dll-CeiJ CardosO, ~em· que esse parlamentar
admitiu qUe: "podefâ haVer umã. imPTevisãõ=por parte do
Poder Público com relação à expressão uso dos passeios
públicos, de vez que muitas atividades normaiS poderãO
ser proibidas a pretexto de proibição abrangente fixada
neste projeto". Apesar disso, a matéria foi corisidel-adã
consitucional e jurídica, pois,. "embÇ>rã: os estUdiosos àe
hoje admitam que a terapia de grupo seja uma atividade
social aconselhãvel, achamos, também, que a invasão
dos passeios por cadeiras e mesas coiTio acontece em certos bares, é prejudicial à circulação normal de pedestres,
o que deve ser protegido".
Neste Úrgão Técnico, a proposição recebeu parecer do
ilustre Senador Helvídio Nunes, aprovado em 5 de junho
de 1975. NaqUela oPOrtunidade, o Senador Helvídío Nunes aludiu a expediente de abriJ-ae 1975, em que· uffiAs-:..
sessor do Gabinete do Governador do Distrito Federãl

em

Ler

informa qu(l' -"quanto_ao uso dos passeios públicos do
DF, inexisíe norma específiCa relativa a este assunto". O
mesmo expediente assegura que...por outro lado, o projeto do Código de Postur-aS do DistritO· Federal
encontra-se, no momento, sendo apreciado pela douta
Procuradoria Geral".
- Diante disso, a proposição teve andamento sobrestado
e agora retoma a exame.
O DecretQ ..N .. nll 596, de 8 de março de 1967, no seu
art. 172, estebelece:
..Art. 167. _Nos restaurantes e bares será permitida, a critério da DFLOeporpraz~ por ela fixado,
a colocação de cadeiras e mesas na calçada, desde
que esta tenha largura superior a 5m e as cadeiras e
mesas não o-cupem mais de 60% de sua área e nem
ultrapassem a projeção da marquise ou toldo e os
alinhamentos laterais da loja."
Verdãde é qu~e ess~ Decreto; baixadO peto-erttãO Prefeito Plínio Cantanhede, sofreu dezenove alte_raçôes- a
derradeira com vingência a partir de 9 de julho do corrente ano ...:... e ti'êS regulamentaÇões parciais:
_____R_elativa.mente ao Código_de Posturas, _o GDF_trabaiha apenas para as RegiÕes AdministratiVãs do Gama, de
Taguatinga, de Brazlândia, de Sabr:;tdinho, de Planaltina
e de jardim para o Núcleo Bandeirante._
Dessa forma, legislação existe, permitindo o uso de
calçadas ou passeios públicos, por estebelecimentos comerciais. Essa prática não é apenas da Capital Federal.
No mundo inteiro, é comum o uso dos passeios, em deteririíriã:dos horários, por clientela. No Rio de Janeiro,
em São Paulo, em Paris- para indicar apenas essas metrópoles- tornou-se contume o atendimento de fregueses em bancas postas nas calçadas.
Se, entretanto, ocorre o uso de áreas superiores à do
própriO estabelecimento ~omercial, a solução não é
punir-se·a clientela. O problema é mais de fiScalização, e
nlio pode ser confundido com extrapolação do âmbito
administratiVO~ Opinamos, pois,· pela rejeição do_ presente proJêto de
lei.
Sala das Comissões; 18 de setembro de 1984.- Ale-xanare Cosia,' Presidente - Mauro Borges, Relator -Saidãnha Derzi - Passos Põrto - Momln Acayaha Moacyr -Duarte - Benedito Ferreira, ~m __restriçõe~.
PARECER N• 619, DE 1984
Da Comissão de Finanças.

Relator: Senador Jutahy Magalbies
Sob exame o Projeto de lei do Senado _çie _in_i9iativa dQ
ilustre Senador Adalberto Sena. que proíbe o uso dos
passeios-públicos do Distrito Federal e dá outras providênCias.
-Em s~; j~sÍificativa~s~_steritã: o- 3utor:

em-

BriiSília -no uso dos
.. 0 abuso que se verifiCa
passeios públicos por firrilas coffiCrcfais, -especialmente· os Bares, está exigindo um tratamento espe-cial que -Proibã. de vez esse coridenávet procedimento.
Podemos verificai- priridpalmenfe- no Comércio
localizado nas Superquadras, que as áreas utiliZadas
do passeios.públicos pelos Bares, muitas vezes é superior a de seu próprio estabelecimento.
O uso -desseS j)ãSseios_ traz sérib-s prejuí~os aos-pe-destres, à limpeza da cidade e se constitui foCO de
ajuntamento, até altas horas, promovendo em conseqüência violação constante da Lei do Silêncio."
ObJi::tiva a proposiÇão proibir a qual{Juer título o uso
dás passeioS públicos para finS comerciais nO Distrito
Federal, aplicando a multa de 5 (cinco) s~afádos- itilnimos
e eni dobt-o nas reinCidências .
~

Outubro de 1984

Acolhendo parecer do preclaro Senador Mauro Borges, a douta Comissão do Distrito Federal manifeStou-se
pela rejeíÇão do presente projetõ.
Entendemos que a norma legal proposta pão resolverá
o problema. Numa cidade cujo crescimento tem sido
acentuado, os problemas se ãvolumam e exigem uma
aç~o ampla do Governo do Distrito Federal.
Já existe legislação no âmbito do GDF, sendo necessário coibir os abusos veríficados, através de uma fiscaliZaçãO ifiCie-rii~~ qUe faça cumprir as normas em vigor.
Enfatizamos que o problema é da área do GOVerno do
DiStrito- Federal e este pode corrigii aS distorções e os excessos, assegurando aos passeios pdbliCos -süa-adequada utilizà:ção-.
À vista das razões apresentadas, manifestamo·nos
pe!I3 rt!jeição do projeto.
S_ala dªs Coffiissões, lO de outubro de 1984.- Itamar
Franco, Presidente. - Jutahy Magalhães, Relator. Jorge Kalume - Severo Gomes - Gll6riel Hermes Passos Pôrto - Carlos Lyr_a - Roberto Campos - Almir Pinto.

a

PARECERES N•s 620, 621 E 622, DE 1984

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 122, de 1984
- DF (Mensagem n' 262, de 18.7.84, na origem),
que "altera a estrutura de categorias funcionais do
GruPO:.Outras Ativldades de- Nível Superior, de que
trata a Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá
outras providências".
PARECER N• 620, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça

Re.lator: Senador Aderbal Jurema
Com a Mensagem n9 262, de 1984, e acompanhado de
ExposiÇão de Motivos do Governador do Dísfi'ito Federal, o Exm9 Sr. Presidente da Repdblica submete à apreciação desta Casa, na forina do artigo 51, combinado
com o. artigo 42, item V, da Cons~~tuição, o J:lresente projeio de lei, ·alterando a estrutura de categorias funcionais
do GruPo-Outras Atividades de Nível Superior, do Plano de Classificação de Cargos do Pessoal do Governo do
Di~_trito Federal, instituído pela Lei nll5.920, de 19 de setembro de 1973.
O referido Grupo é constituído por mêdicos, médicos
de sa:úde pública e médicos veterinários.
Justificãndo a medida, assinala o Governador José
Otnellas que a restruturação pretendida tem por parâmetro os artigos 711, 89 e 99 do Decreto-lei n9 2.114, de 23
de abril do ano em curso (1984), que disciplina a inesma
matéria na área federal, objetivando dar cumprimento
ao disposto no artigo 15 da Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1_970.
Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constituciorial, nosso parecer é pela
aprovação do projeto.
Sala da Camissão, 22 de agosto de 1984.- HeMdio
Nunes, Presideitte - Aderbal Jurema, Relator - Octáw
vio Cardoso - Odacir Soares - Passos Pôrto -- Enéas
Faria~ Amafal Furlan - Himo Gueiros - José Fragelli.
PARECER N• 621, DE 1984.
Da Comissão do Distrito Federal.

Relator: Senador Benedito Ferreira
Sem óbices quanlo ao aspecto constitucional-jurídico
e aprovado pela ComissãO de Constituição e Justiça,
vem a este Úrgão Técnico o presente Projeto de Lei do
Senado, qu~. "altera a estrutura de categorias funcionais
do _(}ru~o-Outr~s Atividades de Nível Superior, de que
trata a Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências".
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A proposição é de iniciativa do Presidente da Repúbli·
ca, tendo vindo a esta Casa nos termos do Art. SI, com·
binado com o Art. 42, item V, da Constituição acompanhada de exposição de motivos na qual o Governador do
Distrito Federal informa que:
- o objetivo ~ reestruturar as categorias fur~cio
nais de Médicos, Ml:dicos de Saúde Pública c Médicos Vcterin~rio, do Grupo-Outras Alividadcs de
Nível Superior do Plano de Classificação de Cargos
Instituído pela Lei n' 5.920, de 19 de setembro de
1973;
- o paradigma do projeto foram os arts. 7' a 9t
do Decreto-lei n"~2.114, de 23 de abril de 1984, que
disciplina a mesmã. matéria na área federal;
- Com as modificações propostas, dá-se cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei n' 5.645/10.
As alterações preconizadas não acarretarãO elevação
automática de vencimento ou salário, exceto-em relação
aos ocupantes da referência NS-4, que passam automati·
camente ao NS.S. Assim, os servidores abrangidos pelas
alterações se poJsicionarão nas classes indicadas pela
nova estrutura, mantendo as respectivas referências de
vencimentos ou salário.
O Projeto extingue o regime de trabalho de trinta ho~
ras semanais, em relação às referidas categorias funcio~
nais, e o preenchimento dos cargos ou empregos da elas·
se especial e das intermediãrias se farão mediante pro·
gressão funcional Ou outraS formas regulares de preen·
chimento.
Para cobrir as despesas decorrentes da proposição, haverá de buscar-se suprimento em dotações próprias do
Orçamento do Distrito Federal.
Trata-se de aplicar~se, às classes funcionais indicadas,
no âmbito da administração da Capital da República, o
Plano de Classificação de Cargos, atendendo~se ao funcionalismo do GDF.
Opinamos, dessa forma, pela aprovação do piCSente
Projeto de lei.
Sala das Comissões 18 de setembro de 1984. -Alexandre Costa, Presidente - Benedito Ferreira, Relator
- Saldanha Derzi - Passos Pôrto - Morvam Acayaba
- Moacyr Duarte - Mauro Borges.
PARECER N• 622, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magaltwes
Com a Mensagem n9 262,- o Exm9 Sr. Presidente da
Re-pública submete a exame desta Casa-o presente Projeto de lei que busca alterar a estrutura da categoria funcional do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
do Plano de Classificação de Cargos do Pessoal d_o Governo do Distrito Federal instituído pela Lei n9 5.920, de
19 de setembro de 1973.
Na douta COmissão de Constituição e Justiça obteve
parecer favorâvel do Senador Aderbal Jurema, o qual foi
aprovado por unanimidade.
Na Comissão do Distrito Federal o ilustre Senador
Benedito Ferreira manifestou~se pela aprovação do presente Projeto de Lei, parecei' que foi aprovado, poi- una~
nimidade por aquela Comissão.
Cabe agora à Comissão de Finanças maiiifestar-se
sobre a matêria.
Na sua Exposição de Motivos o_Governador losê Orw
nellas_declara qu~- ..na elaboração do texto do anteprojeto acima mencionado tomou-se por paradigma os artigos 79, 8"' e 9V do Decreto-lei n9 2.114, de 23 d~ abril de
1984, que disciplina mesma maté!ia na área federal, a
fim de dar cumprirnellto ao dísposto no artigÕ 15 da Lei
n'~ 5.545, de 10 de dezembro de I 970".
Vale destacar que o projeto promove manifestações
nas categorias de Médico de Saúde Pública c Médico VC-

a

terinário, sendo que as alterações de vencimentos e salários serão cobertos pelas dotações pr6pri3s do Orçamento do DiStrito Federal.
Prev~ o artigo 5' da proposição que os seus efeítos fi.
nanceiros entram cm vigor na data de sua publicação.
Trata-se, assim, de levar às categorias funcionais men·
cionadas a estrutura do Plano de Classificação de Cargos, conforme já realizado na área do Governo Federal.
Em vista do exposto c da manifestação da douta Co~
missão de Justiç~ bem como da opinião favorável da
Comissão do Distrito Fede~l. c por fim, consíderando
que no âmbito especifico desta ComissãO, nenhum óbice
se apresenta contra a aceitação do presente Projeto de
Lei, manifestamownos favoravelmente à sua aprovação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1984. -Itamar
_Franco, Presidente. - -Jotally Maplhles, Relator. Pusos Pôrto --Jorge Kalume - Senro Gomes - CarIo•~ L)'l'll - Roberto Campos - Almlr Piato - Gabriel
Hermes.

PARECERES NOS 623 E 6l4, DE 1984
Sobre o Projeto de LeJ da CâiDua n' 85, de 1984
(n" 2.484-B, de 1983, na origem), que uFixa os l'alores de relrfbuiçio da Categoria Ftmclonal de Engenlleiro de Pesca, do Grupo-Outru Atiridades de
Nível Superior, Código NS-900 e dá outras providên-_

cias".
PARECER N' 623, DE 1984
Da Comissio de Serviço Pu1>1ico Civil
Relator: Senadol' Alfredo Campos
De iniciativa do Senhor Presidente da RepúbHca, nos
termos do art. 51, da Constituição, vem a exarile áeita
Coqlissão projeto de lei, objetivando fixar os valores de
retribuição da Categoiia Funcional de Engenheiro de
Pesca, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
Código NS~900 e _dando outras providências.
Esclare_cendo a proposição, a Exposição de Motivos
do Senhor Diretor~Ge"ral do DASP, que acompanhou a
Mensagem do Senhor Presidente da República à Câmara
dos Deputados, informa que de conformidade com o disposto no artigo 49 da Lei n9 5.645, _de 1970, e tendo em
vista os estudos feitos pelos órgãos têcnicos deste Depar~
tamento, torna~se necessâria a edição de instrumento Ie~
gal para adequar a medida proposta à escala salarial que
estabelecerâ os valores de retribuição das referências dos
cargos ou empregos, que irão integrar a Categoria -Fun~
cional de Engenheiro de Pesca no Grupo~Outras Ativi~
dades ae Nível Superior.
A par disso, a retribuição ora proposta objetiva manter siri1"ilitude com a já fixada para outras categorias de
igual nível de complexidade e dificUldade.
O prOjeto declara que o ingresso na Categoria Func!o~
na! de- Engenheim de Pesca se dará na classe inicial, me~
diante concurso público de provas e no regime de Legis~
lação Trabalhista e suas classes corresponderão às refe~
rêndas estabelecidas no seu anexo.
Declara, ainda mais, que, para inscrição- õ-o concurso,
o Candidato deverá comprovar, atê a data do encerra~
menta das inscrições; possuir-diP16ffia do curso superior
de Engenharia de Pesca ou habilitação legal equivalente
e registro no Conselho Regional, respectfVo~
Considerando que a proposta admite ascensão funcio~
naJ, para a categoria runcional,__ desde que _possuam as
quafificações eXigidas pãf~l o seU- p!oVimefito, nadi vemos. no âmbito desta ComíSsão, qUe possa invialiilizar a
sua aprovação, razão_por que ~amos Pefã_Sui aprovaç~o.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1984. - Fábio
Lucena, Presidente. - Alfredo Campos, Relator. - Passos Pôrto- Galvio M;odesto- Mo~cyr Duarte -.Jorge
Kalume.
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PARECER N• 624, DE 1984
Da Comfs.üo

d~

Finanças

Relator: Seudor Almfr Pinto
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Congresso Nacional o projeto de lei que
..fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional
de Engenheiro de Pesca, do Grupo-OU:tras Atividades de
Nível Superior, Código NS-900, e dá outras providên·
cias".
Referida proposição foi aprovada na Câmara dos Deputados e vem agora ao Senado Federal, onde já foi
igualmente aprovada na douta Comissão de Serviço
Público Civil.
Nesta Comissão, cabe analisar os aspectos relativos ao
perfeito cumprimento das normas de Direito Financeiro
aplicáveis à espCcie.
O projeto Simplesmente estabelece a classificação dos
cargos de nível superior pertencentes à Categoria Funcional de Engenheiro de Pesca, distribuindo-os entre as
Classes A. B, C e Especial, abrangendo, respectivamente,
os níveis NS..05a II, 12a 16,17 a 21 e22a25, tudo na
forma do disposto no artigo 4'~ da Lei n' 5.645/70.
Estando pois de acordo com a legislação pertinente,
opinamos pela aprovação do projeto também no âÔlbito
da COfi?:petê:ncia regimental desta Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1984. -Itamar
Franco, Presidente - Almir Pinto, Relator - PaSIOS
Pôrto- Jutahy Magalhies- Jorge Kalume- Severo
Gomes -José Uns - Gabriel Hermes- CarJos LyraRoberto Campos.
PARECER N• 625 E 626, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1984
(n' 234-B, de 1979, na Casa de origem), que "institui
- o seitJro obrigat6rio para atletas profissionais".
PARECER N• 625, DE 1984
Da Comissão de Economia
-Relator: Senador José Lins
A proposição examinada institui (art. 19) o seguro de
vída e de danos pessoais, em caráter obrigatório, para os
atletas profissionais de todas as modalidades esportivas.
A associação ou clube desportivo a que estiver vinculado o atleta farâ (art. 29) convênio com entidade segura~
dora no sentido de dar cumprimento ao disposto no artigo J9, a partir da assinatura do contrato profissional.
A inobservância do estipulado no artigo 29 sujeitará
(art. 3'~) o infrator à multa de Cr$ 50.000,00 (ciilqüenta
mil cruzeiros) para cada infração, com os resjustamentos
determinados pela Lei n" 6.423(17.
O proponente, deputado Peixoto_ Filho, alega no texto
justificadOr, não constituir caso raro a morte de atletas
profissionais em pleno exercício da profissão. Rderiu~SC,
particularmente, à freqUência com que tais acidentes
ocorrem entre praticantes do boxe do futebol,. "deixando suas famílias _sem meio.s de sobrevivência, não rara
vezes constituindo os rendimento do .atleta os únicOS -de
que ~!~põem".
Ciiou, prosseguindo, o caso do jogador Valtencir, reà_ época em que a proposição_ foi formulada, exatleta do Botafogo e da seleção brasileira, morto por acide~te ocorrido .no momento ern que disputava uma partida.
O projetO -teVe tramitação traÍlqllila na Câm~ra, com
pr_9nuncíam-entos a ele; favofi!.veis .das Comissões de
COnstituição ~ Justiça;-EcoJ?omia; ln"d~stria e Co_roércio;
e de Finanças! _<laqueia Casa do_ Congresso.
A proposição envolve: dois aspectos principais. O ptim~ro deles diz respeito à presença generalizada do segu~
ro na sociedade _contemporânea, dentro de um processo
Cl):jo objetivo final parece vir a ser a cobertura plena de
todos os riscos, sej~m os relativos a vidas humanas ou a
cent~
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prejuízos materiais. Possuímos no Brasil, uma estrutura
securitái'iã de s~tisfatória eficiêilcia, capacitada ao atendimento- dã novã demã.ndi-que o projetO -ensejará fato
que, por sua vez, stgriTticará SU6StãliCial iõjeçãO de-recursos no set_or, com benefícios indiretos -para toda-_ã êêonõmia do País.
-

O segundQ_aspecto a o.bservaré o alto sentido humano
da medida proposta, dentro, aliás, de uma forma de execução que pode e deve ser aceita sem restrições.
O esporte praticado por profissiõriais é, de algum modo, uma atividade idêntica, fundamentalmente, a qualquer outra exercida por trabalhadores nas respectivas
ãrea-s piotissionaiS. Com a circunstância -agraVante de
que a vida útil do atleta no seu trabalho específico ê menor do que a de qualquer outro trabalhador~
Acrescente-se que os clubes são equivalentes a empresas e, pelo menos no caso_ do futebol, é gi'ande a potencíalidade financeira que aS-SUmeM; pela massa- de recursos hauridos atravé.s da bilheteria dos estádios~ estando
eles, portanto, em condições_ de arcar, sem problemas,
<:om a obrigação preVista--nõ -piójetõ-:
Na linha do exposto opinamos pela aprovação do Projet.o de_Lei n"' __II4, de 1984.
Sala das Corniss_~s, 12 de setembro de 1984.- Roberto Campos, Presidente- José Lins, Relator-- Lulz Cavalcante- José FrageUi- Marcondes Gadelba- Fábio
Lucena - Severo Gomes.
PARECER N• 626, de 1984.
Da Comissio de Finanças

Relator: Sen•dor Passos Pôrto.
OiigiiláiiO~da Cá:inara dos Deputados, onde foí apre·
sentado pelo ilustre Deputado Peixoto Filho, o presente
projeto -de lei que-dispõe sobre a instituiÇão_ de seguro de
vida e danos pessoais em favor de atletas profissionais de
todas as modalidades esportivas.
Na Casa de origeril foi a proposição -apreciada pelas
Comissões de Constituição e Jus,tiça, de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças, as quais
manifestaram-se favoráveiS à sua aprovação, o que_ocorreu, em plenário, na sessão de 17 de maio do corrente
ano.
Encaminhada a matéria à revisão do Senado Federal,
nos termos do art. 58 da COnstituição, pronunciou-se em
prol do seu ac-olhimento a Comissão de Economia, competindo a este órgão técníco a análise sob enfoque financeiro.
Trata-se de providência que se a<:ha intimamente ligada ao elenco de normas disciplinadoras e protetoras do
trabalho, uma vez que a práíiCã. desportiva remunerada
torna o atleta um profissiol'!!il vinculado il associâção esportiva medíante co.nti'àto sul generis de prestação de
serviço--.s;
A medida sugerida pou<:o ou nada diz respeito às finanças estatais, entendendo-se af a receita, a despesa e a
gestão de recursos públicos, a não ser no tocante à multa
cuja comissão acha-se prevista no art. 39 do projeto.
Quanto a esse aspecto, não vemos qualquer inconveniênda, quer na dosagem de penalidade, ou seja, Cr$
50.000 (cii1Qílent3.· mil cruzeiros) por infração apurada,
quer no seu reajustamentO automâtícO, conl base na variação nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional.
Inexixtindo qualquer impedimento ou restrição rio
âmbito de anâlise na medida atribuído a esta Comissão
pelo art. 108 do Regimento Interno, opinamos Pela
aprovação do projeto de lei em exame.
Sala das Comissões, lO de outubro, de 1984. -Itamar
Fi-am::o, Presidente - Passos Pôrto, Relator- Gabriel
Hermes -Jorge Kalume - Jutahy Magalhães -Severo
Gomes -José Lins - Carlos Lyra - Roberto Campos.

DIÃRfODO CONGRESSO NACIONAL (SeÇi[ó'II)

Outubro de 1984

Diante, paíS, do exposto e, tendo em vista a oportuni~
dade e conveniência da Proposição, nosso voto é no sentido çfe que seja aprovada po'r esta Comissão, segundo o que a respeito dispõem as normas regimentais.
Sala da Comissão, 30 de agosto de 1984. - Jutahy
Magalhies, Presidente --Jorge Kalume, Relator- AI~
mir Pjnto ~ Hé_lio Gueirós - Gabriel Hermes.

PARECERES N•s 627 e 628, de 1984
Sobre o ~rojeto de Lei da Câmara n"'137, de 1984
- (n~' 294-B, de 1979, na origem), que "'altera a re-dação do "'caput" do art. 457 da Consolidação das
-Leis do T_rabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452,
de I"' de maio de J943".
PARECER N• 627, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social

~PARECER

N• 628, DE 1984

Relator: Senador Jorge Kalume

A presente ·própósição, já devidamente aprovada na
Casa de origem, - a Câilfatil dos DePUtados- e de: autoria do ilustre- Deptitãdo Daso Cõiriltira, tein por objeiivo alterar a redação do <:aput do art. 457 da ConsOii~
dação das Leis do Trabalho, para introduzir" noVos elementos adicionaís destinados a c-ompor a remuneração
d~_empregado.
~-__ - .
Com efeito, a- redaçãO estã recfíglóá"Oe IOrtna ffiâiS ib-s:·
trata e, além disto, contempla di forma expressa -como
parcela a, ser considerad3: na remuneração apenas as gorjetas, enquãhto que a POsta sob exame proCura sef mais
explícita, esclarecendo que ..compreendem-se na remuneraÇãõ--do empregado, para todos os efeitos--legilís, inclusive para fins de cálculo do 139 salái'io, das fériãs·.-do
descanso semanal remunerado e das prestações previ~
dencíárias, alêm do salário devido e pago diretamente
pelo empregador, como contraprestação do serviço, as
importândas correspondentes às horas suplementares,
às gorjetas, e às demais que tenham o caráter de <:Õntra~
prestação por trabalho realizado".
Do confrontO feitO entre a nonna -legal em vigOr e a
proposta do eminente DepLitadõ-- Daso Coimhfa vê-se
que esta última ê bem mais abrangente, não só quanto ao
conceito de remuneração propriamente dito, mas também no que diz respeito ao elenco de .adicionais, tais
como horas suplementares, goJjetas _e outras similares
que tenham carâter de contraprestação do trabalho realizado pelo obreiro.
ConSideramos inegável a validade da iniciativa, ria
medida em que, se aprovada pelo Congresso Nadonal e
sanciOnada p_elo Presidente da República, represerltarâ
uma fOrma ffiais equâriimé ·de disdplínar a contrapfestação de serviços prestados pelo trabalhador assalariado 1
face a incompreensões verificadas s~bretuct,o quanto ao
<:álculo de terias, 13..,- salário e repouso semanal remunerado, para os quais; nem sempre tem o empegado obtido
êxito na soma das diversas parcelas rernuneratórias pelo
empregador. Esse, aliás, é o objetivo da Proposição, em
cuja justificação, a certa altUra, seu ilustre autor salienta,
verfJis:
,...Nosso objetivo aqui ê. pois, deixar consignado
expressamente na lei a obrigatoriedade de se cõ-nsi~
derarem integrantes da remuneração as importâncias correspondentes às horas suplementares, inclusive para <:âlculo do 13'1 salário, das ferias, do descanso remunerado e dos beneficias previdendários.
Com isto não haverá mais a desculpa de que a lei ê
omissa a respeito desta matêiia."
Sendo assim, entendemos que a explicitação e aclare-za <:om que se bus<:a apresentar a nova redação proposta
somente virá colaborar para o enriquecimento da aplicação na norma legal, que, de resto, <:ontribuirá também
para uma certa economia processual se considerannos
que é considerável o número de casos postos sob apre-<:iaçào da Justiça do Trabalho, para dirimir questões ligliâas- ao conceito de remuneraçãO e os adicionais que
devem sé r <:onsiderados para sua fixação. Por isto; temos
a inlpressão de que as partes, - empregadores e empregados - somente terão a lucrar com a proposta. Aqueles, porque as possíveis dúvidas sobre a aplicação da norma legal serão d.issip3das. Estes, em face de não terem,
quem sabe, de recorrer mais à Justiça do Trabalho, para
ver seus direitos garantidos.

Da Comissão de Finanças
_ R_elat~l"?--~~,ado~ Severo ~mes

-

Na forma regirileritârv-em-a exame-da COi:tJiSsão de Finanças o ProjetO de Lei quê alterã a redação d_o <:apUt do
artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova4o__p_elo ~çretq_-lei q9 5.452, de 19 de maio de 1943.
. xprópOSiÇãO-ê de- ãUtoria dO-ilustre DePUtado Daso
C.O:ínib~a: qU:i!-assim -â jusfifica:
·- ~ :.·
..Os ãrts. 457 e 458 da CLT, ·que eSpeclficam óS
componentes da remuneração do empregado, além
do sa!árío propriamente dito, de modo algum excluem de seu cômputo, as impori!nCias referentes
aos paga-mentos-por hOras Suplenientares. Nem pOderiam fazê-lo, visto mmo elas constituem típícilcontraprestação por trabalho realizado.
_A1iás, já existe generalizado entendim_ento (de:
.corrente de decisões administr~tivas e tambéiiijUdi:
ciaísrsegtindo o qual as horas suplementares devem
ser coriSldCiadas quando se trata de saber qual a remuneração efetiva do empregado para efeito de depósito do Fundo de Garantia, do mesmo modo que
quanto às contribuições previdenciái:ias, neste -casO
por força do disposto rio art. 223, I, do Decreto n9
72.771, de 6 de setembro de 1973.
No tocante ao cálculo das férias, do 139_salârio,
do repouso semanal remunerado (quanto a este em
virtude dã restrição <:ontida na Lei n'1605, de 1949) e
das prestações da Prcvidênda Social, porém, nem
sempre o empregado tem obtido que aquelas importâncias, percebidas a título de pagamento por horas
suplementares, se considerem parte de sua remuneração, e embora lhes possa negar o mencionado catãter jurfdico de contraprestação salarial.
Trata-se, como se vê, de odiosa prátíca de dois
pesos- e duas medidas, eis que as horas extras s-ão
preponderantemente consideradas quando seja caso
de realizar des<:ontos salariais obrigatórios.
O nosso objetivo aqui é, pois, deixar consignado
expressamente na lei a obrigatoriedade de se considerarem integrantes da remuneração as importâncias correspondentes às horas suplementares, inclu~
siv:e para cálculo do 139 salário das férias, do descanso semanal remunerado e dos benefícios previdenciãrios. Com isto não ftaverã mais a desculpa
que~ lei omis~ a- respeito desta questão."
Em sua tramitação na Câmara dos Di:putados o projeto obteve pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação SoCial e de FiM
nanças, merecendo a aprovação do Plenário em sCssão
de 31 de maio de 1984.
Cuida o projeto de explicitar a norma legal dando-lhe
nova redação, oolaborando para a melhor aplicação da
Lei, facilitando a conceituaçào do que e rerriuneração e
definiildo os adicionais ·que devem integrá-la.
Fi<:am issím elimínadãs as dúvidas hoje exiStentes, re-duzíndo considerável número de processos na Justiça do
Trabalho.
No que diz respeito ao aspecto financeiro, nada temos
a opor ao projeto destacando que a nova redação pro~
posta ao artigo 457 da CLT especifica com toda a clareza
o que deve ser compreendido como remuneração do tra·
balho.

Outubro de 1984

À vista das razões expendidas, concluimos pela aprovação do projeto.
.
Sala das CõmisSões, 10 de outubro de 1984. -_Itlunar
Franco, Presidente - Severo Gomes, Relator - Jorge
Kalume - Gabriel Hermes - Passos Pôrto - José Lins
- Jutahy Magalhães- Carlos Lyra- Roberto Campos.

PARECERES N•s 629, 630 e 631, de 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 169, de 1983
(n' 5.043-B, de 1981, na Câmara dos Deputados),
que "Assegura ao servidor público o dire~to de
afastar-se de seu cargo ou funçio, durante a campanha eleitoral, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, introduzindo modiflcaçio no Código Eleitoral".
PARECER N• 629, de 1984.
Da Comissão de Constituiçio e Justiça
RELATOR: Senador Helvfdio Nunes
O P_rojeto .d~ Lei n'íl 169, de 198_3 (Projeto de Lei n_'
5.04:kB, de 1981, na Câmara dos Deputados), visa a asw
segurai;" ...ao servidor público o direito de afastar-se de
seu cargo ou função, durante a campanha eleitoral, sem
prejuízo de vencimentos e vantagens".
Proposição escoteira, ao contrârio das que deram origem às Leis n• 6.055, de 1974 (art. 14), n• 6.534, de 1978
(art. 13) e n~' 6.978, de 1982 (art. 10), a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deulhe a ordenação de que carecia, pois que a inseriu no corpo do CódigO Eleitoral- Lei n9 4.737, de 15 de julho de
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são os principais precedentes cfi.Je juStificam plena~
mente nossa iniciativa para tornar e-s.sa regra permanente."
O projeto estabelece que, durante o tempo que mediar
entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, é assegurado ao servidor, sob.regime estâtutãr:io 0\1 pão, dos órgãos ou e.ntidades da administração direta ou iridireta da União, dos
Estados e Municípios ci ao"s einpregados das-empresas
concessionárias de serviÇo público, o direito à percepção
da remuneração de seus vencimentos e vantagens, mediante requerimento de licen-ça, para promover sua campanha eleitoral.
A iniciativa nada mais intenta do que normalizar definitivamente o que já era tratado de fõrma transitória, em
legislação esparsa. Esta, a solução para o problema de
inúmeros servidores públicos que se acham impossibilitados de se candidatar a cargos eletivos por não poderem
se dedicar à campanha eleitoral sem a remuneração de
_seus cargos públicos.
Pelo exposto, somos, no âmbíto desta Comissão, pela
aprovaÇão do presente projeto.
Sala das ComiSSões, 30 de maio de 1984.- Fábio Lucena, Presidente. - Passos Pôrto, Relator. - Martins
Filho - Claudlonor Roriz - Gaivão Modesto - João
Lobo - Alfredo Campos.

PARECER N• 631, DE 1984
Da Comissão de Finanças

1965.
Coin efeito, as vésperas dos três últimos pleitos eleitorais a norma ora propusta permitiu, em· caráter transitório, ao servidor público; sob regime estatutãrio ou não,
dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, inclusive
os empregados das empresas concessionárias de servíços
públicos perceber remuneração, como .se no.e~ercfcio de
suas ocupações habituais estivesse, durante o lapso de
tempo que medeia do registro da respectiva candidatura
na Justiça Eleitoral ao dia seguinte ao da eleição.
O projeto de lei em exame pi"ocura, pois, tornar permanente o direito atê agora reconhecido em três pleitos

sucessivos.
A proposição não fere a Constituição e não co.ntraria
qualquer dispositivo _legal.
Quanto ao mérito, parece-me opottunõ· e conveniente,
mesmo porque já aplicada, com êxito, em três eleições
consecutivas.
h o parecer.
Sala das Comissões, li de abril de 1984. -.José Fragelli, Presidente, em exercício - HelvídJo Nunes, Relator. - Aderbal Jure ma - Hélio Gueiros- Benedito Caaellas -·Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Octávio
Cardoso.
PARECER N~' 630, de 1984.
Da Comissão de Serviço Público Civil
RELATOR: Senador Passos Pôrto
De iniciativa do ilustre Deputado Edson Vidigal, vem
a exame desta Comissão projeto de lei, assegurando ao
servidor público o direito de se afastar do seu cargo ou
função, durante a campanha eleitoral, sem prejuíZo de
vencimentos e vantagens, introduzindo modificaçõc:s no
Código Eleitoral.
Justificando a proposição, o seu ilustre autor, esclare-

ce:
"Leis transitórias vêm sendo editad;ts nos anos
eleitorais assegurando ao servidor público que se
candidata a cargo eleitivo lícença remunerada durante o tempo em que se afasta de seu cargo ou_
função para promover sua campanha eleitoral.
Os arts. 14, da Lei, n~' 6.055, de 17 de julho de
1974- Normas sobre a realização das eleições de
1974 - e 13, da Lei n'i' 6.534, de 26 de maio de 1978,

Relator: Senador José Lins
Trata-se de proposição da Câmara dos Deputados,
onde foi apresentada p-elo ilustre DepUtado Edson Vidigal, objetivando garantir ao servidor público as vantagens e vencimentos de seu eargo ou função, durante o
período que medeia o dia do registro de.sua candidatura
a cargo eletivo e aquele que se seguir ao· da eleição.
Na Casa de origem, manifestaram-se pela aprovação
da matéria as Comissões de Constituição e_Justiça, de
~rviço ~úblico e de Finanças, tendo a primeira sugerido
!~Iteração -na redação do dispositivo bãsico do projeto,
visando o aprimoramento da técnica legislativa.
Ao ser encaminhado à revisão do Senado Federal, nos
termos do ar L 58.. da C.o_nstituiçã_Õ Federal,
pronunciaram-se favoravelmente ao projeto as Comissões de Constituição e Justiça e de SerViÇo Público Civil.
Cãbe-nos:-nesüi Oportunidade, o exame da inedida sob
a ótica- financeira.
A providência ·em tela visa a solucionar, de forma definitiva e geral, a situação que atinge oS sefvidores públicos, ..sejam eles regidos pela lei estatutáóa, ·sejam Subme- ·tidos às normas CLT, que venha, a se candidatar a cargos eletivos nas esferas federal, estadual ou municipal.
Evidencia-se a necessidade de eles se dedicarem, após
o registro perante a Justiça Eleitoral, às respectivas campanha, o que impede o seu comparecimento às repartições, órgãos ou entidades onde prestem serviços.
A concessão, no caso, de licença remunerada acha-se
plenamente justificada.
No que concerne ao.s efeitos da sugestão nas finanças
públicas, não há se deixar de reconhecer a sua irrelevânciá-.
Jnexiste, no caso, alteração nos dispêndios por parte
do' Poder Público,- uma vez que a remuneração devida ao
servidor se mantém nos mesmos valores, ocorrendo
..mera dispensa, pelo período citado, da prestação de seus
serviços.
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do
proJ'eto de lei em exame.
Saia d~s.Comissões, 10 de outubro de 19ª4.- Itamar
Franco, Presidente . -José Lins, Relator.- Se;ero Gomes - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães ~Passos
Pôrto - Gabriel Hermes - Carlos Lyra - Roberto
Campos.
·
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PARECERES

Nt>s 632, 633 e 634, de 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~'9..,de 1984-DF
(Mensagem n9 58, de 1984; n~' 078, de 8-3-84, na
Casa de origem), que "altera a estrutura das categorias funcionais de Motoristas Oficial, Agente de Portaria e Engenheiro Florestal do Plano de ClassifiM
Caçi.o de Cargos instituído pela Lei n"' 5.920, de 19 de
setembro de 1973, e dá outras providências".
PARECER N• 632, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Guilhenne Palmeira
Na forma do artigo 51, combinado com o artigo 42,
item V, da Constituição, e acompanhado de Exposição
de Motiv_os do Senhor Governador do Distrito Federal,
o Ex.m"' Sr. Presidente da República submete à apreciação desta Casa projeto de lei alterando a estrutura das
categorias funcionais de Motoristas Oficial, Agente de
Portaria e Engenheiro Florestal, bem como, modificando o limite de idade para ingresso em cargos do GrupoPolicia Civil, no interesse da administração da Capital
da República.
A matéria em harmonia com o que dispõem os artigos
15 de Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 1970e 11, inciso
III, da Lei n" 5.920, de 19 de setembro de 1973, assim,
·inexistindo óbices quanto à juridicidade e constitucionalidade, nosso_ parecer é pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1984.- Murilo Badar6, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator Martins Filho - Passos Pôrto - Amarai Furlu - Mar~
condes Gadelha - Carlos Chlarelli - Pedro Simoo.
PARECER N• 633, DE 1984
Da Comissio do Distrito Federal
Relator: Senador Passos Pôrto
O presente Projeto de Lei do Senado estabelece (art.
19) que as categoóas funcionais d~ Motorista Oficial, código TP-601 ou LT-TP-601; Agente de Portaria, código
TP-602 ou. LT-TP-602 e Engenheiro Florestal, código
NS-708 ou LT-NS-708, a que se refere a Lei n~' 5.920, de
19 de setembro de 1973, ficam alterados na forma que
propõe.
As alterações (art. 21' e parágrafos 19 e 29) não acarretarão elevações automáticas de vencimentos ou salários;
far:.se-ão mediante progressão funcional ou outras formas regulares de preenchimento e os servidores atingidos
serão posicionados nas novas categorias funcionais,
mantidas as respectivas referências de vencimento ou de
salários.
O art. 3~' _modifica o art. 21' da Lei n~' 6.700/79 e o
art. 49 determina que adespesa decorrente da aplicação
da Lei correrá à conta das dotações orçamentárias do
Distrito Federal.
A proposiçãO foi ienietida a esta Casa pelo Presidente
da República, na forma do art. 51, combinado com o art
42, V, da Constituição acompanhada de exposição de
motivos em que o Governador do Distrito Federal salienta que:
- na elaboração do projeto foram tomados por
paradigma os textos das Leis n~'s.7.162f83, 7.167f83

e 7.176/83;
- -tal_ medida visa a manter a uniformidade do
Plano de ClassifiCação de Cargos do Distrito Federal com o da Untão, providência essa exigida pelos
arts. 15 da Lei n9 5.645/70, e II, inciso III, da Lei

5.920/73.
A douta Comissão de Constituição e Justiça não enxergoU qualquer óbice de ordem constitucional ou jurídica e, dessa forma, opinamos pela aprovação do presente
projéto de lei do Senado, por ser plenamente válido e justo, em relação aos servidores por ele beneficiados.
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Sala das Comissões, 4 de setembro de !984:- Alexan~ ~
dre Costa, Presidente.- Passos Pôrto, Relator- Lourival Baptista - Benedito Ferreira Moacyr Duarte.
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PARECER N• 634, DE 1984

Da Comíssâo De Finanças
Relator: Senador Roberto Campos
Acompanhado de Exposição de MotiVos do Senhor
Governador do Distrito Federai, o Excc:Ientfssimo Senhor Presidente da República, no cumprimento de disposto constitucionaJ, submete à elevada deliberação do
Senado Federal Projeto de Lei alterandq_a estr~Jtura das

nado Federal, em vigor desde 19 de julho do ano em curso.
Á matéria apenas acompanha idêntico b~mefício, concedido aos servidores da União na forma da Lein'r' 7.204,
de 5 de julho de l984, eStando portanto em harmon_ia
com os ditames dos arts. 42, IV, 98 e 108, § 19, da Constituição Federal.
Diante do exposto nosso parecer é pela aprovação do
projeto, por constitugional e jurídico.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984.- HeiYídio Nunes, Presidente - Passos Pôrto, Relator -José
Ignáeio Ferreira- Morvan Acayaba _.José FragelliMoacyr Duarte - Aderbal Jurema --João Calmon.

categorias funcionais de Motorista OfiCial, Agênte de
Portada e Engenheiro Flores_taJ, b_em como modificando
o límite de idade, para inscrição em concurso público
destinado ao ingresso em cargos do Grupo~Polícia Civil, no interesse da administração da Cápital ti~ Repúbli-

ca.
Referido projeto foi_ elaborado com _fundamento nas
Leis n9s 7,162/83, 7.1~7-/83 e_7.176/83, e visa manter a
uniformidade dO Plano de_ Classificação de Cargos do
Distrito Federal com o da União, providência ·essa. exigida pelos artigos 15 da Lei n9 5.645/70, e lJ,_iriçiSO Iii, da
Lei n' 5.910/73.

PARECER N• 636, DE 1984
Da Comissão De Finanças
Relator: Senador Passos Pôrto
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto de Leí do Senado que reajusta os atuais
wlores de vencimentos e proventos dos servidores ati vos
e "trlaiivos do Senado Fcideral, e dá outFas pro_vi~ênçias.
Em sua justificação enfatíza a éomissão Direto!a:

De acordo com a proposição, as alterações previstas
no artigo 2í' e seUs resPectivos parágrafos, não acarretarão elevações aütomáticas de vencimentos ou saJários,
procedendo-se o preenchimento dos aludidas cargos
ejou empregos; mediante progressão funcionais ou outras formas regulares de provimento, ficando, outrossim,
os servidores atingidos posicionados nas novas categorias funcionais, mantidas as respectivas referÇncias de
vencimentos ou de salários~
-

"O Poder Executivo, com o Decreto-lei n9 2. 130,
de 25 de junho de 19$4, reajustou os atuais valores
de vencimento, salários e proventos dos seus servi~
dores, bem assim os das pensões, no percentual a
65%, a partir de 19 de jUlh-o de 1984. Faz ressalva,
contudo, em relação ao pessoal de nível médio, em
razão da correçào y_ue se impunha'em determinados
rriveís d---ª _referida escala. Elevou 11inçla, o valor. do
salãrío-familia para Cr$ 4.800,00 mensais, por dependent~, r_emetendo ao Departamento AdministrJltivo do Serviço Público-DASP, a responsabilidade
de elaboração ~as tabelas com valores reajustad_os_,

-o

O artigo J9 do anteprojeto modifica artigo 29 da Lei
ní' 6.700/79 e o aftigo 49 determina que a despesa decorrente da aplicação da Lei correrá à conta das dotações
orçamentárias do Distrito Federal.

-Conforme prescrevem os arfs. 42, IX, gs-e-108, §
da Constituição Federal, ao Senadofederil, incumbe a in"iciatlva de Projeios de leis que fixem os
vencimentos de seus servidores, tomados como paZ.idígmas os estabelecimentos para os funcionários
do POder Executivo, consoante o princípio Constitucional da paridade restributiva entre o pessoal das
administrações dos três Poderes.

Tfámltaildo nO Senado Feder11l. o projeto obteve parecer fivorâvcl da Comissão de Constituição e Justiça,
bem como da Comissão-do Distrito Federal.
No âmbito desta ComisSão, julgamos oportuna â váli~
da a medida proposta no projeto, isto é, a unifo!1llidade
do Plano de ClassificaÇão de Cargos do DF com __ o da
União, e quanto ao aspecto financeiro nada temos a
opor, de vez que tal medida não implicará em aumento
adicionar de despesa corrente, bem como pelo fato de
que o dispêndio decorrente da aplicação dessa lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação -do_p_rojeto.
Sala Das Comissões, 10 de outubro de 1984 . .:..._Itamar
Franco, Presidente- Roberto Campos, Relator- Severo Gomes -Jorge Kalume - Jutahy Magalhi~ - Passos Pôrto- José Lins- Gabriel Hermes- Oarlos Lyra.

PARECERES
N9s 635 e 636, de 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado q9 163, de 1984,
que "reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federai, e dá outras providências".
PARECER N• 635, DE 1984
Da Comissão de Constituição e JustiÇa
Relator: Senador Passos Pôrto
O Projeto sob exame, originário di Comissão Diretora, dispõe sobre o reajuste de vencimentos-~ prqventos
dos furiCioná.rios em atividade e das aposentados do Se.-

}'r',

Tratando~se, pois, de recomposição do poder
aquisitivo dos vencimentos, afin&ido, no último semestre, por evidentes_ acréscimos inflacionários, o
p_~esente projeto apresenta-se com medida de inegá---vCl -e urgente necessidade."

PARECERES N•s 637, 638, 639 E 640, Dll 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 56, de 1983
(09 1.379-B, 79 da Câmara dos Deputados, que udís-põe sobre o psrce~amento de débitos das Prefeituras
MuniCipais perante o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS, e d4 outras providências":>',
PARECER N• 637, DE 1984
Da Comissão de Munlcfpios
Relator: Senador Nelson Carneiro
Vem ao exame desta douta Comissão o Projeto de Lei
da Câmara n9 I ,379-B, de 1979, de autoria do nobre De~
putado Geraldo Bulhõcs, e que nesta Casa transita sob o
n• 56/83.
·
V:isa a referida proposição ao parcelamento de débitos
das Prefeituras Municipais perante o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social- lAPAS, e
estende a medida às dívidas cuja cobrança já hája sido
ajuizada.
Na Câmara dos Deputados opinaram favoraVelmente
à proposta do ilustre parlamentar aiagoano as Coniissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação
Social e de Finanças.
Nesta Comissão cumpre examinar apenas a repercussão que a medida, se adotada, trará à organização municipal, eis que sobre o Projeto deverão igua}mente opinar,
sobre outros aspectos, as Comissões de Legislação Social, de Economia e de Finanças.
Ã luz de nossa estrita competência regimental, cabe
opina r favoravelmente _à proposição, de vez que abre aos
Municípios a possibilidade de regularizar em parcelas,
ainda- assím.com grandes sacrifícios, sua situação perante a Previdência Social, assegurando a seus serVidores di~
reitos e garantias que a impontualidade lhes tem negado.
Assim, sem descer ao estudo de outras peculiaridades,
melhor apreciadas pelas demais Comissões que deverão
opiniar sobre o deliberado pela Càmara dos Deputados,
meu voto, s.m.j., é pela aprovação do Projeto.
Sala da Comissão, 29 de julho de 1983.- Passos Pôrto, Presidente --Nelson C•rneiro, Relator - Jutahy
M agalhàes - Gaivão Modesto - Carlos Lyra- Alfredo
Campos --Benedito Ferreira - Jorge Kalume - Eneas
Faria.
PARECER N• 638, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social

-

A majoraçã.o proposta é de 65% (sessenta e cinco por
cento) a partir de 19 de janeiro de 1984, incidente sobre
os valores atuais de vencimentos e proventos~
Também o saláriO-família é elevado para Cr$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos cruzeiros) por dependente.

O Projeto autoriza em seu artigo 49 a administração do
Senad9 Federal a elaborar as tabelas com os valores de-vidamente reajustados.
Sob o aspecto financeiro vale destacar que as despesas
decorrentes da Lei correrão à conta do Orçamento Gerai
da União para 1984.
Trata-se de reajuste de venciment_os_e proventos plenamente justificados face o evidente crescimento da inflação, para assegurar-lhes a reposição de poder aquisiti-

vo.
Ante as razões expostas, manifestamo-nos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1984. ~Itamar
f:ranc_o, Presidente ....,.... Passos Pôrto, Relator - Gabriel
Hermes- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães- Severo
Gomes - José Lins - Carlos Lyra -Roberto Campos;

Relator: Senador Jõ'tahjo Magalhães
Origínârio da Câmara dos Deputados, visa o projeto
erh exame a autorizar o parcelamento dos débitos das
prefeituras municipais com a Previdência Social.
Apresentado em 1979, o projeto teve, como se vê, uma
demorada tramitação na outra Casa Legislativa, a ponto
de ser superado pela legislação superveniente.
De fato, no mesmo ano de sua aPresentação, foi editado o Decreto~ lei n9 1.699, de 16 de outubro, ainda em vigor, que encerra providência preconizada, ex vi do dis~
p"osto- em seu artigo 4q:
"Os ..débitos previdenciários dos Estados e Mu·
níCíjiiOs-, e respeCtivas autarquias, bem como das en~
tidades de firis filantrópicos ..... , poderão ser parcelados em atê 120 (cento e Vinte) prestações mensais e
consecutivas."
"§ 59 O disposto no caput deste artigo aplica-se
às dívidas que estejam em fase de cobrança judicial
mas ainda não alcançadas por sentenças, desde que
·as devedores cfetuem o pagamento das custas e honorários advocatícios devidos, promovendo ó lAPAS a suspensão do procedimento judicial."
Evid_encia~a, assim, a prejudicialidade do projeto opinamos pela sua rejeição.
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Sala das ComisSões, 17 de no_vembro de l983.. -Joilo
Calmon, Presidente, eventual ~Jutahy Magalhães, Re-.
lator -

Hélio Cueiros -

que_ devedores efetuem o pagamento das custas e
honorários advocatícios devidos, promovendo o
lAPAS a suspensão do procedimento jir.dici:al."

Altevir Leal -- [ris Célia.

PARECER N' 639, DE 1984
Da Comissio de Economia
Relator: Senador Luiz Cavalcante
O projeto dispõe (art. I 'i') que os_débitos provenientes
de contribuições preV:idenciãrias das Prefeituras MuniciM
pais serão consolidados pelo Instituto de Administração
Financeirá-da Previdência e Assistência Social - IA:.
PAS, pelos valores aprovados até a publicação da lei em
que a proposição vier a transformar-se.
Após a referida consolidação dos débitos (art.

2~')

e fir.:

mado o respectivo termo da confissão_de dívida, a amortização da importância correspondente se fará em 100
(cem) parcelas mensais; de igual valor.
O disposto será aplicad_o aos débitos (art. 3_1')_cuja
cobrança haja sido ajuizada pelo lAPAS, que promov~rá
o sobrestamento do feito.
Diz o Autor da proposição,jliStificando-a, que são- notórias as dificuldades financeiras da maioria das Prefei~
turas Munit!ipais do País. As receitas municipais são ex~
tremamente reduzidas em face da sistemátiCa adotada
pelo sistema tributário nacíõnal, que enseJã-arrecadação
muito limitada aos municípios.
As municipalidades encontram obstáculos ao atendi~
menta normal de seus débitos, mesmo cumuladas com as
últimas vantagens fiscais aprovadas (aumento de sua
participação na receita de impostos da União).
Foi ain.da considerado que a medida preconizada não
é nova: o Poder Público tem facilitado às empresas -con~
tribuintes em geral, em numerosas oportunidades, o pa~
gamento dos débitos em atraso~
A Comissão de Municípios, aprovando parecer prola~
tada pelo Senador Nelson Carneiro, opinOu pelo acolhi~
menta do projeto. __
A ComisSão de Legislação -Sodaf, aceitando posição
assumida pelo relator, Senador Jutahy Magalhães, condidero.u o projeto prejudicado, recomendando~se, por isso, na sua rejeição. O motivo da prejudiclalidade, argUida pelo eminente -Senador Jutahy Magalhães, foi a
edição no mesmo ano da apresentação do projeto, de
Decreto~lei n"' 1.699, de 16 de outubro de 1969 -e ainda
em vigor - que atiibui benefício iguã.l ao proposto na
proposição.
Eis o que está contido no art. 4'<' desse instrumento, citado no parecer a qoe -nos referimos:
,_..Art. 41' Os débitos previdenciâiios -dos Esta~
dos e MunicíPios,- e respectivas Autarquias, bem
como os das Entidades de Fins Filantrópicos, não
canceladas na forma do artigo 1"', poderão ser par·
celados em atê 120 (cento e vintC)..prestações mensais e consecutivas.
§ li' Os interessados terão ·o prazo de 6 (seis)
meses, a- patir do início da vigência deste-Decreto~
lei, para requererem o parcelamento.
§ 21'- Os débitos, inclusive os remanescentes de
cotas de previdência, relevadas as multas, mar
acrescidos de coneção monetária e dos juros de mora, serão consolidados na data .em que os intereSsados apresentarem o requerimento.
§ 31' Nenhuma parcela poderá ser inferior a
duas vezes o maior valor de referência vigente no
País.
§ 4'<' Os que deixarem de recolher três ou mais
parcelas, consecutivas ou não, serão corisiderados
inadimplentes, quanto ao parcelamento concedido
nos termos deste Decreto-lei, e terão reconstituídos
os respectivos dêbitos, com atualização da correção
monetária e dos juros de mora.
§ St O disposto no. ''caput" deste artigo aplicase às dívidas que estejam em fase de cobi'ançajudi~
cial, mas ainda não alcançadas por sentença, desde

O projeto é meritÓrio_ nos seus objetivos, reconhecemos. Tudo o que se venha a propor, ou fazer,para mino~
rara aiual situação de penúria em que se debate a maio~
ria das municipalidades do País. O parcelamento genero~
so- posto que, às expensas dos combalidos finanças do
SINPAS - certamei-tte permítir.::lhes~â desafogo e lhes
dará capacidade financeira para honrar os compromissos com a comunidade previdenciária.
Acontece que, pelo menos no que toca ao objetivo
explicito da propositura, a situação está aparentemente
resolvida pelo Decreto~leí r19 1.699/79, -como bCm ohservou o Relator da matéríã na Comissão de Legislação So~
cia!.
Todavia, substituir-se um decreto~lei que invade prer~
rogativas do Congresso Nacional, por diPloma legal de
fonte pura e adequada, ê corretivo que se aplica à desordem jurídica prevalecente já.
Por outro lado, do ponto de vista do lAPAS, emerge
um beneficio:-em vez de 120 (cento e vinte) parcelas autorizadas pelo Decreto-lei n"' 1.699 citado,-o-projeto de
lei sob noSso exame determina o texto de 100 (cerilfprestações.
Facé: ao exposto, consideramos, no mérito, as vanta~
genS da le8is13.ção cogitada", somos por sua aprovação,
na forma do Projeto de lei nl' 1.379-B, da Casa de ori~

e

gem.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1984.- Severo
Gomes, Presidente em exercício - Luiz Cavaicante, Re-

lator -Gabriel Hermes -Jorge Kalume- José Fregelli
- João Castelo.
PARECER N' 640, DE 1984.
Da Comissão de Finanças.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
De autoria do ilustre Deputado Geraldo Bulhões, vem
a exame desta Comissão o presente Projeto de Lei, que
estabelece tratãmento legal específico --aos .débitos das
- Prefeituras MUnicipais para com o InstitutO deAdminis~
tração Financeira da Previdência e Assistêrlcia SociallAPAS.
2.:0- tratamento jurídico -propo.iitO prevê:
a) que os débitos provenientes de contribuições previdenciáriãs das Prefeituras- COriSolidados pelo referido
Instituto, nos valores apurados até a data da publicação
da lei ora proposta (art. 1"');
b) que, efetuada a consolidação dos dêbitos, sua
amortização" far-se-â em 100 (cerri) parcelas mensais, de
igual valor (art. 2'>');
c) que a consolidação e o parcelamento assim pioposto; a'p11cã-r-se-ão aos dêbitos cuja cobrançajudical esteja
tm1 curso, obrigando~se o lAPAS a promover o s_obresta~
menta do feitO (ait. 3"').
3.,_ Na justificação, o a_utor descreve o quadro de difi~
-culdades por-que passam os Municípios, salientando que
a -proposição" beneficia ambas as partes, na medida em
que desafoga as Prefeituras e assegura ao lAPAS o recebimento das contribuições a ele devidas.
Esclarece ainda o autor que as medidas preconizadas
não são inovadoras, nem privilegiam os Municípios, pois
a legislação consagra benefícios semelhantes aos contri~
buíntes em geral, citando-se o caso da Lei n~' 5.432, -de
17~5~68, e da Portaria nl' 3.193, de 14-6~71, do INPS, que
ãutorizam, respectivamente, a consolidação de dividas
para liqUidação e o Parcelamento às empresas.
_4. A matéria foi aprovada em todas as Comissões da
Casa de _origem, recebendo emenda na Comissão de Fi~
nanças da Câmara.
5, No Senado, aprovada pelas doutas Comissões de
Justiça e de Economia, foi rejeitada na de Legislação Social, que, neste sentido, acolheu parecer do ilustre Senador Jutahy Magalhães.
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_Ness_e parecer, alega-se e demon~tra~se que a matéria
já está devidamente disciplinada no Decreto~lefn\'1 1.699,
de ·I 6- (0-79, que, em seu art. 4'<', autoriza o paN::e!amento, em atê 120 (cento~ vinte) prestações mensais econsecuti\,as, dos débitos previdenciários dos Estados e Municípios_e das r:.espectivas autarquias.
Não hâ dúvida, portanto, de que a matéria ora exami~
nada jã está regulada na legislação pertinente~ de forma
mais ampla e mais benêfica do que a preconizada na pro~
posição.
Assim, embora meritória em sua interição, não há
como negar sua prejudicíalidade em face de norma já
existente, vãlida e em vigor, razão por que somos pelarejeição do presente Projeto de Lei.
Saia -das Comissões, 10 de outubro de 1984. -Itamar
Franco, Presidente. - Gabriel Hermes, Relator. - Pas-sos Pôrto - Jutahy MagaJhies- Severo Gomes- Jorge Kalume - Carlos Lyra - Roberto Campos - Almir
Pinto.
PARECER No 641, DE 1984
Da Comissilo de Redação
Redaçiio fmal do Projeto de Decreto Legislativo n'
41, de 1983 (n~' 32/83, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Almir Pinto
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Decreto Legislativo n"' 41, de 1983 (n"' 32/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova a reforma de lrahy Mouti~
nho. aluno da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza (CE) do Ministêrio do Exército.
Sala das COmiSsões, 15 de outubro de 1984.- Joio
Lobo, Presidente- Aimir Pinto, Relator- Passos Porto.
ANEXO AO PARECER No 641, DE 1984
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n'
41, de 1983 (n"' 32/83, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do item 30 do art: 52 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1984

Aprova a reforma de 1rahy Moutinho, aluno da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza-(CE) do
Ministério do Exército.
O Congresso NaciOnal decreta:
Art. i9 ~ aprovado o ato do Presidente da República que cOncedeu reforma a Irahy Moutinho, aluno da
EsêOia- P-reparatória de Cadetes de Fortaleza (CE) do
Ministério do Exêrcito, bem como o ato que o promoveu
ao posto de li'~ Tenente, de acordo com a autorização
prevista no§ 8t do artigo 72 da Constituição Federal, na
-redação dada pela Emenda Constitucíonal n' 8, de 14 de
abril de 1977.
Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra: em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aimír Pinto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nosso calendário, com especial justiça, consagra o
clia de hoje ao professoc. Classe abnegada, plena de verdadeiros apóstolos, responsável pela grandeza da nacionalidade, tanto quanto os pais, merece relevo especial.
Eis a razão da minha presença nesta tribuna: evocâ~lo
e homenageá~lo pelo respeito e admiração que sempre
nutri por esse profissional, muitas vezes incompreendido, mas ~ltruisticamente dedicado à saudável, porêm ár~
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dua tarefa de instruir. Ensinar seu próXimo pára uma
vida mais feliz, para a grandeza pessoal de cada ser e,
conseqüentemente, da própria Nação!
Face à sua importância no-conteXto social de uma có~
munidade, pode-se dizer como o salmista:.. "Nas tuas
mãos está a minha -sorte." Pó is bem, o destino de um
país consiste no desempenho-dessas criaturas que têm no

pensamento _o desejo de servir ao seu semelhante. Ofício
sacrossanto, acalentado apenas pelas criaturas portado~
ras dessa vocação, como escolhidas por Deus. EspíritOs
regidos pela bondade e bemwaventurança, mantendo nos
lãbio_s a doçura do permanente sorriso, porque se sentem
realizados como instrumentos PredestinadOs para a missão de educar, moldar caracteres, fecundando sábios. O
seu triunfo ·constante me faZ lembrar Blavastsky, isto é,
..Aquele que vive para a humãnidade faz muito niais do
que aquele que por ela morre." ~ assim o professor:
desliga-se, para ligar-se ao seu semelhante, como uma
luz sempre a alumiar o caminho, do maternal à universidade! Que- belo mod~lo de_ desprendimento ·oferece,
esquecendo-se de si próprio como. "A flor _que diz: olho
sempre para cima a fim de ver a luz e não a minha
sombra" (Gibran Khalil Gibran), _
Não _obstante OSJll~recimeJ1l9S do educador, sinto vacilarem as medidas oficiais para adequarem-se· às suas
fiecessidades. Num pafs como o nosso, de vasta extensão
territorial, ainda com elevado índice de analfabetismo e
·carente de técnicos, urge providências dontribuidoras·
para que se estimule maior ndmero de vocacipnaçios ~o
magistério.
Desgraçãdamente, face a uma remuneração -incompatfvel ao seu esforço, são desencorajados os que gostariam de servir como dQcentes, Está na hora de.aglutinarÍnos esforçoS-no sentido .de irmos ao ~contia de seUs ariseios, oferecendo-lhes maior recompensa inateriãl, como
prêmíOa quem secõmpraz em transmitir c9nheeimentos.
Atravessa a Nação brasU~ira uma hora difícil, e, adespeito desse fato, o professor continua atento, c_umprindo
o seu dever nas salas de al,lla, ensinando aqueles que
amanhã serão os vetares do desenvolvimentO do Brasil,_
pois como afiirnara Voltai_iÇ;, ~·Nada, liberta como a educação"; e na mesma linha de raciocínio, Tallentyre escrevera.:."Quando uma nação começa a pe'nsar ê-inipOssíve1
detê-la." E a c;-have do êxitO repousa ·nõ magistêrio,
lembrando afinal, com esta minha mensagem congratulatória, que reverência maior e acertada a prestar-lhe seria remunerar condignamente o_exercíciQ de sua atividade.
Parabêns, professores do Brasil!
Muito ob_rj_gado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Mesa, prazerosamente, se associa à homenagem que o eminente
Senador Jorge Kalume presta ao professorad_o brasileiro
no dia que lhe é reservado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San~
tillo, como Líder.
O SR. HENRIQUE SANTILLO l'RONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REV/SÀO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. PRESIDENTE(AimirPinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Parece estar engrossando e forcejãndo, para se transformar em caudal, a corrente de opinião que deságua na
adoção do Parlamentarismo, reentronizãndo em nossos
altos conselhos políticos, o sistema que, mais de perto e
em quase perfeita sintónia, conviveu coni. a Monarquia.
A História nos eVoca a fase- de correto funcionamento
do regime de gabinete em nosso PaíS, com a vigência" da
Lei Saraiva, de 1881, que facultava a que a oposição der-
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rót<issê o gOverno, e, em o derrofanâQ, obrigasse a Coroa
a mudar de gabiõ.ete e de política, ESsa lei, na opinião de
Rui Barbosa, correspondia a uma autênti~. "revolução
pacífica".
Mas, o regime de gabinete macaqueado no Brasil sob
a inspiração do sistema parlamentar que se consolidara
na Inglaterra, em 1832-, coma reforma eleitoral que extinguira oS. ·•burgos podres", subtraindo o eleitorado e Q
Parlamento à in-fluência da Coroa e de seus mhiístros, e
na- França, em 1875, esse regime-, ap-esar de aparentemente estável e tranqUilo, não obteve a esperada sacralizaçãO
legal com o advento da primeirã. Constituição Republicana
1891. -Surpreendente e contraditoriarriente, abebeirando-se
nas fonte_s do florescent!:-_ e tentacular sistema de governo
vicejante na Amêrica SefentriOrial, o regime que a Constituição -Republicana referendou e instituiu no País, no
texto de sua Carta Magna, foi o presi'dencialista,
erigíndo-se em mística a -Federaçã_o, e pondo-se em funciÕnaffientO, de logo, em penosa e árdua estratêgia de
convivência, o complexo e labirínticO mt!c_anisnici dõ- siStema federal.
Sob_ a Çoroa nós tín,qamos o Parlam~nt~rismo Monâr@ico, ai~da hoj~ domi~antd-na In'glaterra, e que, maigrádo não fr8urãsse exp-resSãmente ria Conslifuição Imperial de 1824, adquiriu foros de lei e de praxis, pela sua
paCífica e·conSuetudinâriã aplicaÇão, resUltante da prática das suas instituiÇões. Fi~erarrf época os Gabinetes Ca_xias~ Rio Branco1 Za~arias, Sinimbu, Saraiva e Oufo
Preto.
_
_ __
_ __
A -República --FederãtiVá fora· ·um pass·o ·gig'áritêsco
dãdo peiã Monarquia Parlamentarista, põr cima da ponte que seria a Monarquia Federativa, gu~ c~egou a ser
elaborada e co_qçe'ituada pelo gêniõ di-Rui Baibosa.
Para o mestre incomparável, segundo observava Milton
·campos, não repugnava substancialmente a coexistência
cfu. forma fedesativa corit o _Sist~ma par18.n:tentar de gOverno, chegando_Rui a propor, em voto em separado, no
Congresso do Partido Liberal, de 1889, o projeto que estabelecia, no Império, a organização federal.
Er~ a sfntes.~ admirável ~sábia entre conceitos de natqreza intrinsecarne:nte an_tagônica ou di_y_ers~: uma for-__
ma de Estado; como ê a Federação, e um sistema de go- verno, cohlo é ·o Parlamentarismo.
Porém, a República trOUxe, no bojo de sua orgailicidade instituci'onal, uma espécie de ortodoxia constitucional, que implantava um tipo rígido de federação, concebido concomitantemente_ com o governo presidencialista. Este foi o modelo que se impôs nos Estãdos Unidos,
onde os dois tipos de organizãção polítiCa nasceram juntos, e, juntos, vêm modelando os governos de outras
nações. Assim, o Brasil, em 1891, contrariando as normas vigentes e a pragmãticã institucional, adotou_a República Federativa e Presidencia~. sucedendo ao Poder
-Moderador do Império, que garantiu mais de 50 anos de
- relativa estabilidade,
Não hã dúvida de que o Parlamentarismo _é o r'egime
ideal para se alcançar a plenitude democrática, que os
povos livres procuram, há sêculos. Porém, por mais paradoxal que pareça, o parlamentarismo ê o regime que
navega ti'anqüila e serenamente no leito remans_oso das
democracias pacíficas e estáveis.
~Ele é a cobertura ideal para um edificio democráticO
alicerçado em chão sólido e rochoso. Não é regime para
as areias movediças dos sistemas em crise, em movimentõs coiiV:titsivos de acomodação _das camadas sociais em
ebulição, em crescimento ou em busca de afirmação. Ele
ê o retoque do retrato, é a massa fina-do reboco, o vernlzdo_ polimento final da obra de arte.
O Parlamentarismo, para se implantar com fofos definitiVos e vigência permanente, requer um sistema estável
e uma economia próspera, uma civilização em estágio
avançado, uma federação organizada, uma massa votante conscientizada, uma cl~1.sse p_olíti~ qualificada, ecos~
tumeS purificadOs no caillinho da e-ducação e da construção social para o governo, em que o conceito de re-
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presentação nasce da vontade de servir ao povo e ao Estado, e nunca do interesse em se servir e nem da ambição
primitiva do poder, como presa de guerra e instrumento
de dominação tribal ou pessoal.
Para que o Parlamentarismo viceje é necessário que a
Federação esteja enraiZada no complexo administrativo
e i-n-StitLidona~. com'? pil~stra central e viga mestra, As linhas estruturais da Federação, no Conceito clássico, podei'iam se identificar com o Presidencialismo, no seu
mais citado e importante modelo que é, como já vimos, a
gr1,1.nde República norte-americana.
Mas, em algumas nações, a forma federativa coexiste
com o Parl1.1mentarismo, de que são exemplos bastantes
edificantes, a Alemanha Ocidental, a Áustria, o Canadá,
~_-Austrália, e comunidade não federativa que é a· Inglaterr-ª_._ berço e matriz d_o sistema parlamentar.
José Augusto de Medeiros, cujo centenário se está comemorando agora, e foi um dos mais ardorosos defensores do Parlamentarismo, ao lado de Raul Pilla, Afonso
Arinos, Bonifácio- Tamm de Andrada, Machado Paupérie, dizia em sua monografia clásica .. Presidencialismo
X Parlamentarismo", o seguinte:
..0 presidencialismo conduz fatal e inevitávelmente, pela soma de poderes que outorga ao chefe
- de gOverno e pela artificial atmosfera que geralmente se forma em seu derredor-, a esta hipertrofia de
ego do governante, conduzindo-o, muitas vezes sem
percebê-lo, para a ditadura, o que fez um destes governantes, o Presidente Plaza, do Equad_or, a confessar etn sua mensagem à Assembléia "que ...seria
preciso ter a alma de um Catão para resistir à tentação de estabelecer uma ditadura". E, mais :a,dian·
te, citando Mirkine Duetzévitch, ressalta qu~: .. a ori·
gem das causas principais da instabilidade dos governo da América Latina é precisamente a existên- cía do regime presidencial, e todo poder forte signifiCa ditadura, e toda fraqueza leva à anarquia". Citando Rui Bar_bosa, José Augusto destaca qu~ "com
o governo parlamentar as Câmaras legislativas
constituem uma escola; com o presidencialismo são
praças de negócios".
Srs. Senãdores:
Estamos emergindo das névoas de uma ditadura revolucionária vintenária para a alvorada democrática e liberal. Houve um hiato f:onstitucional em 1964, para que a
ditadura revolucionária brasileira impedisse que a ditadura alienígena internacional não subvertess~ o nosso
clássico_organismo instituciona_l ~li os transfC?rmasse em
coiôrlla tele&uiada dÕ imperialismo verinelho ancorado
em Cuba. Nos Estados, como entre as pessoa-s, muitas
vezes se é forçado a tJSar da legítima- defesa ou do estado
de necessidade, figuras típicas dó di'iiitO Perial, para,
com violência e força, exílio e supressão_de dirCitoS políticos de alguns, se defender a sobrevivência de todos, e
que se sacrifique um apêndice apodrecido para salvar o
organismo regenerado.
Portanto, Sr. Senadores, vamos primeiro restaurar a
democracia com .os _instrumentos legais vigentes e depois
criar outros novos, numa esc_ola gradual, percorrendo
todos os degraus, sem saltos bruscos, para alcançarmos
_os__rilais altos patilmares das conquistas democráticas.
DepoiSde atingidas essas conquistas moduladas, chegaremos ao sistema parlamentarista, como um Consectârio natural, e um coroamento da _ohra lenta e bem feita. Não vamos outra vez atirar p Parlamentarismo à arena, ao pãtio dos leões, para ser estraçalhado pelas rivalidades em fúria, a exemplo do que ocorre.tJ em 1962, com
os gabinetes frustrados d~ Tancredo Neves, Brochado da
Rocha e Hermes Lima, que terminaram por sacrificar
em holocausto ao peleguismo ressurreto sob a vestimen~_
ta de trabalhismo, e atravês de um plebiscito de mentira
e encenação, o parlamentarismo virgem e indefeso aos
apetites do presidencialismo voraz e tresloucado, incompeúinte c subversivo~ que forçou o movimento salvador
de 1964.
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O Sr. Octavio Cardoso- V. Ex' me concede um apar~
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transitório e passageiro, comó o exeniplo que já tivemos
em países, não que emergem de uma crise, mas que vivem permanentemente numa crise. Os exemplos enunO SR. MOACYR DUARTE_ -:-:-Com muito prazer,
ciados pelo nobre representante do_Rio_Grande do Su_l,
ouço o nobre representante do Rio Grande do Sul.
_Espanha e Portugal, por serem os mais recentes, comprovam as minhas assertivas e não.os contradizem. ApeO Sr. Octavio Cardoso - Estou ouvindo com mltita
nas pelo seguinte: a Espanha atravessou uma ditadura
atenção e encantamento o pronunciamento de V. Ex'
sern- quartel, mas é inegável que se diga que atê então
Permíto-me, entretanto, manifestar-um ponto -de discor:"'
com uma invejável situação e..conômica, e oom_uma podância e tim outro dtf convergênciã--com: O seu-pronun~_a
sição social que não chegava a ser instável. Portugaf,-se
mento. V. Ex• diz que o parlamentarismo ê o verniz-da
não atravessou no período ditatorial d~_Salazar_qma ~i
obra acabada, é a masSa fina, ê o rêgime própríô das detuação económica sólida, não se C:Sbouçou, -a época ditamocracias consolidadas e das economias estáveis. A ser
torial, _guer pel~a_ pressão exercida pelo pode!_ central,
verdadeira esta afirniã.ção, acho que o -sisfema teria pau- -_guer peia ~igii~I).da dos- órg~os de ~_ep!essão, o terrori~
ca virtude por que não teria a força e a virtUde de s_uperar
mo que fez época na Itália e em outros países da Europa.
as dificuldades e as viCissitudes porque passam todas as
Daí não ter sido por demais difícil a transição de um re·
nações. Entendo que a realidade não confo'rta a tese de
gime para outro e que até os presentes dias vem se comV. Ex' Veja bem o caso da Espanha, que saiu da longa
portando com resultados plenamente satisfatórios.
noite da ditadura Franquista e adotou o sistema parlaProcurei estabelecer um termo comparativo entre a simentar de Governo para a construção de uma d.emocratuação de ins_tabilidade de alguns países europeus, onde
cia que, hoje, entendemos modelar. Não adQtou um ouse implantou o presidencialismO corriO_sistema__ern vfgor
tro regime de transição para aperfeiçbar a democracia e
e :vit,_or_iQso, com o oossQ fa_í~. sacu_c;fido por cr~se_s intestidepois adotar o parlamentarismo; já saiU-pratícã:ndo O
nas de toda __a natureza, por um passíonalismo irrefreáparlamentarismo, apesar dos últimos tempos que precevel, _por um clima de emocionalidade que se configura
deram ao Franquismo, o parlamentarismo ter sido basem ~odes os Estadqs e ~m tqdos o_~ quadrantes~ que tãQ
tante instável na Espanha, a ponto_dos gabi_netes_ caírem
cedo não será debclado .. Nós tiv~mos ~m exemplo elosucessivamente. Outro exemplo é o__ de Portugal que
qUente do_que representou para a vida nacional a musaiu, também, do regime Salazarista para a dotar o regidança de rigime, promovida no mesmo _cl_ima, _numa at~
me parlamentar de Governo. construindo uma democramosJera quas_e que semelhante, em decorrência de uma
cia. Não é difere:nte a situação da França. Não porque
consulta plebiscitária financiada pelos cofres públicos e
não tivesse uma democracia fnstáver; mas porqu.e paSSou
orientada pelos interesses do Governo_de então, consulta
por momentos de grandes dificuldades econôm!~s. de
plebiscitária que hoje poucos de nós poderão assegurar
grandes agítações. Foi o que também aconteceu na
que foi legítima, correta e que representou, efetivamente,
l:tália, com o terrorismo que comprometia a estabilidade
a_ majoria da manifestaçã_ç. p!Jpular. A tese que eu defendos GoYernos. Num_ e noutro país, nos dois primeír"os ci. do, t; eu sou adeP:~ÇI do parlament_arismo, e o defendo, e o
tados se fez a d;ernocracia com o pa~lamentaris!llO e IJ.OS
___ p_roft;sso hlLmuitos anos, é que Uma mudança de regime
dois segundos, França e ltáfia, se manteve a democracia
como tal não pode se impor'ao povo brasileiro na crista
com o sistema parlamentarista de Governo. Natu(alde crises e de insatisfações _sociais, mas tão somente
mente V. Ex' cita, e com muita propriedade~ o_utras denufna atmosfera de racionaUdade, porque, em última
mocracias estáveis, como a da Alemanha_ Q_ci_9en1ª-l._ «i_o
anâlise, o povo em si é que será ou deverá _ser Q grande
Canadá, da Áustria e da Inglaterra, que praticam com
beneficiário dessa transformação..._
excelência o parlamentarismo. Entretanto, concord_o
com v. Ex• num ponto, em que não podemos lembrar~
O Sr. João Lobo - Permite V. Ex• um aparte?
mos do parlamentarismO nos momentos de grande crise
institucional, senf termos_ a convicção parlamentarista.
O SR. MOACYR DUARTE - Ouço, com o maior
Foi o que fizemos em 1961, instituindo o parlamentaris_prazer, o aparte do nobre Senador João Lobo.
mo para ser praticado por quem nãº- o desejava, por
quem não era parlamentarista e nem estava convencido
·O Sr. João Lobo- Senador Moacyr Duarte, os disdas suas virtudes. Agora, o parlamentarisrilO; que muítos
cursos de V. Ex• sempre encantam esta casa pela segupretendem instaurar no País, não é propriamente o parrança e pela fluência com que v. Ex• discorre. Eu queria
lamentarismo que resulta da conviCçã•
,ãs o biombo
aperlaS fazer-Uma -ligeira -OóSerY<içàõ ãci -enfoque -de V.
para ocultar algumas outras intençõt:S, de inconformaEx• Nós políticos somos, de um modo geral, favoráveis
dos com decisão do s.eu, próprio Partido, Então, V. Ex•
ao parlamentarismo. Todos nós achamos que o parlanum ponto tem razão, é um grande regime, ê o regime da
mentarismo,
o governo dos políticos, cujo mando será
maturidade política. Mas discordo de V. E:v no dizer
exerdd~?, em illtiina anàlise, por esta Casa, a Casa dos
ql:!~ só se aplica nas democracias consolidadas. Entendo
políticoS~-nOs todos queremos, ou desejaríamos, que ele
qUe nós Os Parlamen.tares cometemos um grande _equívofoSse implantado. O que acontece é a -falta dei: Oportunico, quando queremos que o Executivo vãloiize -o Parla-dade para sua implantação. Mas veja V. Ex•: por que há
mento, quando somos nós que temos os iilstrume"ntos~
falta de oportunidade? Lembra~se V. Ex• que as últimas
adequados para nos v-alorizar, in-ch.islve, irlSlíü.iindo--orépesquísas de opinião_ pública consideraram a menos
gime de gabinete, onde o Govertt_o_se ínstitUi ou- decai,
acredítada e confiável das-instituições-a CaSa dos-p-olítisegundo mantenha ou perca a confiança do Parlamento
cos. Nós estamos colocados, talvez, em penúltimo ou úlNacional. De qualquer maneira, com a divérgêni:ii õiãtimo lugar. O povo não nos dá bastante credibilidade
nifestada e com a concordânc:ia aqui expressa, ficam os
nessas pesquisas de opinião, logo, não poderia nunca nos
meus cumprimentos pelo seu pronunc_iamento oportuno.
entregar o comaJ?.dO da política nacional com o parlamentarismo. ~esse o problema crucial, o problema graO SR. MOACYR DUARTE - O eminente_ Senador
ve que eu vejo na irHplantação_ do parlamentarismo. Já
Octávio Cardoso não foge à tradição do grandC número
que o povo não_acredita nos políticos, ou que desacredide políticos liberais do Rio_ Grande. do Sul, que se filiata, colocando-nos quase que em último lugar, como esse
ram e continuam defendendo com intransigência as idepovo seria levado a aceitar que esta instituição desacrediias parlamentaristas, que tiveram em Raul Pita e o seu
tada fosse a governante dos seus destinos? Então, por
grande defensor. S. Ex• Trouxe o tema ao debate~;.~ d.is_,es_se motivo, acho inoportuna a iriij:llantação do parlacussão e da controvérsia das idéias nasce a luz, do entrementarismo na atual conjuntura nacionaLchoque de opiniões pode surgir a razão e o consenso-. A
tese que defendo é a de que o regime parlamentarista não
O SR. MOACYR DUARTE - Agradeç~ ~ aparte
pode vingar, nãO terá vida duradoura mas será efêmero,
com que o nobre Senador João Lobo me destinguiu.
te?
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Defendo apenas que o parlamentarismo, corno regime, deve receber no nosso País o adminículo d.. História.
Não sei, não me lembro, c_onfesso, se foi Aristóteles que
disse que a História não dá saltos. Ela é o tento e continuado caminhar em busca dos_:;e_us reais_objetivos e desideratos que devem ser sedimenta_d_os pelo referendo do
povo. Creio, também, que, em futuro n_ão muito remoto,
possamos almejar a mudança do regime.
O parlamentarismo, inegavelmente, é o regime que
cõncede um maior prestígio e-'Uma maior Sólidez, um
maior respeito e uma maior consideração ao Po_der Legislativo, que será tão responsável pelo seu êxito quanto
pelas suas frustrações, Ma.s não creio que possamos viver
Sob a égide do regime inglês, que teve na Inglaterra a sua
matriz eogenetriz, vivendo a atmosrera de pasSionalidade,
de insatisfação social e de instabilidade política e económica como a que o País atravessa nos dias de hoje.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• permite, nobre Senador?
O SR. MOACYR DUARTE_- Honr?.-me a intervenção do _nobre Líder Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena- Cumprimentando v. Ex•
pelo seu discurso, que ê sempre bem-posto nas suas ideias, eu diria a V. Ex• que a implantação do parlamentarismo na atual conjuntura política brasileira, a mim me
parece, salvo melhor juízo, representaria- Uin mero caSuísmo, destinado a esta altura, quando a sucessão presidencial já está praticã~ente definida, a limitar os poderes do futuro Presidente da Rep6blica, o _Governador
Tao credo Neves. Daí porque nós, da Oposição, ficamos
absolutamente reservados no debate desta matêria, no
momento. Isto não significa que não seja -eu, pessoalmente, simpático ao parlamentarismo. Acho porém que
há uma grande dificuldade de implantá~lo no Brasil e a
sua Lncompatibilização com o regime rederativo. uma
questão que V. Ex•, como estudioso, bem conhece e sabe
que não é fãcil de ser transposta, sobretudo no atual
n(vel de desenvolvimento político de grande parte do
::Pais._.

e

Mas, o que quero neste instante, sobretudo, é fazer um
reparo a uma passagem do seu discurso, quando V, Ex•
cfíticou ·severamente o plebiScito realizado no_ Brasil,
após a posse do Presidente João Goulart, para que o
povo se pronunciasse sobre a manutenção, ou não, do
sistema parlamentarista de governo no Brasil. Sabe V.
Exf. que aquela consulta popular decorreu da própria
emenda constitucíonal que instalou o sistema de gabinete naquela emergência de nossa história política. CreiO,
porém, que devemos fazer justiça à memória ·do exPresidente João Goulart, porque a campanha do plebis~
cito se realizou, no País, num clima da mais absoluta ordem, tranqUilidade e liberdade. Todos os partidos tiverato ocasião de se posicionar. e de participar ativamente
da mobilizaçã-o popular, que culminou com a rejeição do
parlamentarismo. Não porque o povo o condenasse em
sí - aliás, o povo estava mal-informado sobre as excelências do sistema parlamentarista - mas, o que houve
ali foi uma reação da opinião pública contra a p·osse de
um presidente eleito legitimamente pelo voto popular no
presidencialismo e que só pôde assumir o poder com os
seus poderes limitados pela emenda parlamentarista.
Creio que V. Ex• há de aceitar esta ínterfet%ricia no seu
discurso e, se refletir melhor. haverá de perceber que há
na sua posição um certo equívoco, porque, na verdade,
tivemos uma livre manifeSfação da vontade popular.
O SR. MOACYR DUARTE - Aceitá, prazerosamente, as premissas contidas no aparte do eminente
Líder, a quem admiro e contiriuBrei a admirar sempre
peta postura que adota nesta Casa. Mas, peço vênia por
não aceitar as sUas conclusões. Nós sabemos como se
consultou a população à época: os dinheiros piJ.blicos
jo~r-~do -~_o_s fundos sindicais d_~ toda natureza, man~pu-
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lados ao bel-prazer pelos dirigenteS de-então;- cOil.Si!gui-

ram ilaquear a vontade das populações consultadas através de uma publicidade desenfreada e corruptora.

O Sr. Humberto Lucena- Isto nunca foi comprovado, nobre Senador Moacyr Duarte,
O SR. MOACYR DUARTE- Nós sabemos como se
processou, então, a consulta plebiscitáriii e, se nos fosse
permitido, _a exemplo do que fez Erích Fromm, fazer a
psicanálise da sociedade de então, nós ditiamos que a
Nação se_encontrava narco_tizada pelo absinto rubro que
a demagogia lhe levava aos lábios. Sabemos como se
processou aquela consulta e sabemos também que _ela
não atendeu a_os verdade_iros ans~:ios das populações
consultadas. Dalo regime ter vida efémera; nasceu enfermo, natimorto, e pereceu em curto tempo, a despeito dos
esforços do eminente Dr. Tancredo Neves, de Brochado
da Rocha e de Hermes Lima, porQue, mal nascido, teve
vida curta.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE -_Quço com prazer o
eminente Senador Passos Põrto.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Moacyr Durate,
lamento divergir-da opinião de V. Ex• sobre os fatos que
eu, de uma certa forma, fui também contemporâneo. V.
Ex• deve estar lembrado de que as sucessivas quedas de
gabinetes naquele curto per1odo não deram ao povo brasileiro a perspectiva de que seria melhor o sistema parlamentar de governo_que o presidencialista. Devo declarar
a V. Ex• que no plebiscito,- no meu EStado, onde não
houve nenhuma propaganda a favor do presidencialismo,- a afluência do eleitorado às urnas foi m-uito maior
do que a eleição que anteriormente tinha sidO feita.Nào houve -propaganda, não houve assistência ao eleitor como se fazia em -todas as eleições e, no entanto, o
povo brasileiro, pela sua unanimidade, queria o· retorno
do sistema presidencial-de gOverno. Bu sinto divú'giTde
V. Ex• A experiência que nós fivemos naquele período
não informa, em hipótese alguma, de que seria melhor
para aquela conjuntura o sistema parlamentar de governo. E não foram os Primeiros Ministros Tanáedcil.,.reves
e Brochado da Rocha que o mantinham, não. O próprio
povo brasileiro conspirava- contra o sisteiina; os pr6j:n10sgabinetes, que eram feitos de conciliação pelos diversos
partidos políticos, cada Ministro; ao assumir corri
ceção evidente de um grande Ministro daquela época,
que foi o MiiliStio-V-ii8ílio Távora, que muitOfrabafhou
no Ministério-da Viação e Obras Públicas, mas quase todos eles, quando assumiram o Governo e Sabiam da trasitoriedade, eles se dedicavam ao seu Estado, à sOluçilO
dos problemas do seu Estado, através da sua Secretaria,
e não mantinham a perspectiva de um grande programa
de Governo que era o substrato do próprio sistema parlamentar de governo~ Posso dizer a V~ Ex• que, nesta hipótese, eu estou com o SenadOr Humberto Luceria; não
houve por parte do Poder Executivo, nem por parte das
forças do poder, interesse no plebiscito. Fofo-povQ brasileiro Que rejeitou, atravês daquela Võtação quase unânime, a permanência do sistema parlamentar de governo
no País.

-ex-

O Sr. Virgílio Távora -

Permite V. Ex'" um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE nobre Senador Virgílio Tavora.

Ouço, com prazer, o

O Sr. Virgi1io Távora --Eminente Senador, eu me
permitiria aqui,-dar um testemunho. Fiz parte do primeiro gabinete· parlamentarista que houve na República,
chefiado, aliás, por um dos candidatos, hoje, à Presidência da República, o então ex-candidato a governador de
Minas Gerais, Thncredo Neves._O qüe houve- e vamos
todos nós falar muito claro -foi a inaceitação, desde o
início, por parte do povo, da saída que o Congresso Na-

êiónarnle lia via iinposto como uma solução de compromiSsO Para se livrar do impasse em que se encontrava o
País, à belra de uma guerra civil. Perante seus correligionários, perante a maioria do eletorado, à época constituído pelo PTB e PSD, aparecia a implantação do parlá-mentariamo como um verdadeiro esbulho às atribuições
presidenciais que haviã.m Sido retiradas cfo então Vice·Presidente, que, por uma circunstância toda especial, estcl"va-, no momento prestes a assumir a suprema direção
do País. ESsa circunstância era a·renúncia de Jânio Quadros. Esse primeiro gabinete, do qual dele fazer parte
muitíssimo me orgulfio, porque justamente pretendeu e
fo{ ó único gabinete púlamentaris"ta, no verdadeiro sentido, escolhido pelos partidOs, apoiados pelos parfidõs.
Até a sua renúncia conseguiu segurar, o mâximo possível, as ondas sucessivas de greves que, inTelizmente imediatamente, sucederam tão logo Brochado àa Rocha assumiu a direção _do gahinete. Quero dizer a V. Ex• que,
ne"ste casO daí, o que hõuve - e aqui foi bem repísado
por Passos Pôrto- ê cJ:üe aparecia perante o povo brasileiro COmo um _esbulho, como uma forma que os políticos, sempre mal -interpretados, tinham encontrado, na
ocasião, para retirar p-arte- dos poderes de João Gulart.
Amigo do ex-Presidente João Góulart, sempre disse a S.
Ex•, adeversãrio político que dele era, formado apenas
na coligação partidária da chamada União Nacional,
sempre disse que era a maior tolice do mundo esta tentativa de voltar ao presidencialismo, nUma ocasião dciquela, com a conturbação que já se-prenunciava nos ano"s 51
e 62. V. Ex• não tenha a menor dúvida, o primeiro gabinete parlamentarista - e nisso daí não hã vaidade nenhuma, Ulysses dele fez parte, Montara dele fez parte,
Tancredo dele fez pà"rtç,'quem fala a V. EX• delC! fez parte
- todQ esse primeiro gabinete parlamentarista deu uma
estabilidade a este País, naqueles nove meses, que não
CÇinhecia desde o tempo de Jusecelino. Uma coisa ê jUstamenfe se receber o País à beira de uma guerra civil com
-a CUT, com a CGT, com tõdos esseúnoVimentos sindicais levantados,' "todos eles_ prestes a explodir, paralizaç_iies- gerais no País, com dificuldades financeiras ime·nsas que herdamos depois da célebre 104, resolução cambial. A esse Ministério, até o dia de hoje, -não tem quem
lhe jogUem uma pedra não tem quem lhe aponte alto de
desonroso, e não tem quem negue e que não tenha tido o
ministério da pacificaçãõ. Realmente, o- parlamentarismo é uma fcifn1a de goverrro que pressupõe partidos muit_o_ bem organizados; que pressupõe cultura, mas quejustamerúe está ainda a ser experimentado em maior profundidade n_as terras do Brasil.
O SR. MOACYR DUARTE- Os apartes com que os
nobres Senadores Passos Pôrto e Virgflio Tavora medis~inguiram vêm- io encontro da ldéia que eU defendo:-Piuto da premissa de que uma mudança de regime não poderá se processar no País com este atravessando uma crise soCial, económica ou política, porque isto implicaria
na adoçào de um novo casuísmo.
Ot:a, se no Governo do Presidente João Goulart
__ implantou-se o regime de Gabinete, esbulhando-se poderes iilerentes ao Presidente da República, se adOtOu um
sistema meramente casuísta, para evitar, o que segundo
diz o eminente Senador Virgílio Távora, uma conVulsão
sociãl sem precedentes. Consequentemente, adotou-se
um casufsmo e, pelo fato de ter-se implantado dentro de
um clima de-passionalidade, o regime de Gabinete teve
uma vida curta cm nosso País. O povo não se confOrmou
com aquela imposição e, ao mesmo tempo, embriagado
pela publicidade que pode nãci iei'-SUrtldo-efeito no Estado do eminente Senador Passos Pôrto, mas que em outros Estados surtiu o efeito desejado, foi, em quase sua
totalidade, às ruas para dizer um não ao regime que se
implantara sob a égide do oportunismo e do casuísmo
político.
f:justamente a tese que eu defendo: o Brasil só terá um
regime parlamentarista estávél, pêrene; duradouro _s_e
essa implantação se fizer- dentro de um clima de raciona-
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!idade, afastadas e pondo-se à margem as passionalida~
des, o passionalismo e a emotividade que hoje toma coqta da comunidade brasileira.
O Sr. Jorge Kalume

-o

V. Ex• me permite um aparte?

O SR.. MOACYR DUARTE~ Com o maior prazer,
·ouço o riobre Senador Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Fazendo soar a
cam paín h a. A Mesa gostaria de lembrar ao nobre orador
que, estando o seu tempo jâ bastante excedido, não concedesse mais apartes, e concluísse o seu brilhante discur-

so.
O SR. MOACYR D_UARTE- Sr. Presidente, eu me
permitiria consultar V. Ex• se poderei conceder o último
aparte ao Senador Jorge Kalume e a advertência ãõs Srs.
Senadores riã.o será miD.ha.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Evidentemente,
que eu não desejei, com a observação que fiz, impedir
que tenhamos também o prazer de ouvir o Senador Jorge
Kaiume. E_V. Ex• concederá o aparte.
O Sr. Jorge Kalume- Os meus agradecimentos em
dobro: a V. Ex• e ao Presidente que foi tolerante conosco~ Desejo cumprimentar a V. Ex~ por esses esclarecimentos que- está prestando acerca de um assunto momentoso, palpitante, que é o do parlamentarismo. E
dizer-lhe que eu fiz parte da Co"riiisSão Mista, quando do
julgamento da emenda do nosso colega Jorge Bornhausen,-e o meu voto na ocasião foi contra. A mínhajustili-CãÇãà ê de que o sistema parlamentarista deve ser indica~
do, ou deve adeqüãr-se aoS PaíSes altamente desenvolvidos, nos campos cultural, econômico e sOcial, o .que não
ê O caso do Brasil, que é um pais Que ainda:- Cstá-em desenvolvimento. A apresentação de uma emenda agora,
feíta.por uffi elemento da Frente Liberal- e gostaria de
prestar este esclarecimento ao nobre Líder da Oposição,
o estimado colega Humberto Lucena- não foi do PDS
mas, como disse inicialmente, do Senador Jorge Bornhausen. Portanto, V .Ex• tem o meu endosso, e continue
fazendo essa pregação até que um dia nós consigamos
um patamar social, cultural e económico bem elevado.
O SR MOACYR DUA~TE - Muito obrig8.do pela
intervenção do Senador Jorge Kalume, que enriquece o
meu pronunciamento._
Sr. Presidente, pedindo vênia aos Senadores Jorge
Bornhausen, Carlos Chiarelli, Marcondes Gadelha, que
• têm-se cÕnstitufdo neste Plenário nos cavaleiros andan~
tes d~ parlamentarismo, eu, para concluir o meu discurso, direi: pirlamentarisnio? Sim. Agora? Não. Parlamentarismo com partidos sólidos, consciênica programática,
idéias.e ideologização. Parlamentarismo com eleições diretas, reeducação das elites pensantes, treinamento intenSivÕs d_as massas votantes, espírito de classe, organização sindical, renascimento e gênese das velhas e das
novãS lideranças._ Parlamentarismo na hora própria,
propícia e providencial. Parlamentarismo para ficar,
para durar, para prosperar e não apenas para mudar.
Parlamentarismo que foi 50 anos de paz no Império e
que possa ser um século de concórdia e harmonia na República. Parlamentarismo como ciência e não como experiência. Parlamentarismo corno permanência- c não
Como emergência. Parlamentarismo como soluçã.o e não
CorllQ tampãO. Parlamentarismo como regime da Nação
e não como dieta de facção. Parlamentarismo como or~
ganização e não como acomodação. Parlamentarismo
para o Brasil, para os brasileiros e nãO 8.penas para os
condoreiros. Parlamentarismo para ser e não apenas
para se ver. Parlamentarismo maduro e não Parlamenta~risffio no--es-Curo. Repito: pÚ1amentarismo para ficar e
não apen-as -pai-a mudar. Tenho dito. (Muito bem! Palmas.)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir' Leal -

Gaivão Modesto -

Nelson Carneiro

- Morvan Acayaba- Mauro Borges- Gastão Miiller
- José Frage!H - Lenoir Vargas.

RESOLUÇÃO N'

, DE 1984

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aragarças,
Estado de Goiás, a contratar operaçilo· de-crédito no
valor de Cr$ 22.299.000,00 (vinte e dois milhões, du·

zentos e noventa e_ nove mil cruzeiroS).
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) --Coocedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Paosa.)_
S. Ex• não está presente.
O SR .. PRESIDENTE (Luiz Viana) Hora do Expediente.
Passa-se à

Estã finda a

ORDEM DO DIA
Não hâ quorum para deliberação.
Em conseqiiência, as matérias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituídas do Projeto de Lei do Senado n~' 139/84, Projetas de Lei da Câmara ni'S IOf8l,
44(81, 53(77, 65(79 e 14/84; Requerimento·ii, 242(84;
Projeto de Lei da Câmara nl' 79 f79; Projetas de Lei do
Senado n% 13 JBO e 41/82, ficam com a -sui~ãPreciação
adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vian!) -

Item 11:

Discussão, em turno único-, da redaÇãO fimil (ofeM
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"'
588,_de 1984), do Projeto de Lei do S~nado n"' 213,
de 1983, de autoria do Senador Lourival Baptista,
que_ instituí O "Dia Nacional do Voluntariado".
Em discussão. (Pausa._)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redaçã.o final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matêria vai à -Câmara dos Deputados.

h a seguinte a redação final aprovada
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n"' 213,
de 1983, que institui o "Dia Nacional do Voluntariado".

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> ~!:instituído o... Dia Nacional do Voluntariado", a ser comemorado, anualmente, a 28 de agosto,
Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na_ data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as dispoSiÇões em contrário.
O SR. Presidente (Luiz Viana)- Item 12:
Discussão, eril. turno único, da redação finãl (Oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"'
590, de 1984), do Profeto de Resolução_n"' 39, de
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aragarças, Estado de GOiás, a contratãroperação de
crêdito no valor de Cr$ 22.299:000,0<f{VInte e dois
milhões, duzentos e noventa e nove mil cruzeiros).
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_discussão.
Encerrada a discussão, a redação fiil.al é conSiderada
definitivariieiüe aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

e a seguinte a .redaç~o fiàal aprovada
Redaçi\o final do Projeto de ResoluçãÔ ""' 39, de
1984.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

O Senado Federal resolve:
- Art. i"' É a Prefeitura Municipal de Aragarças, Estado de Goiás, nos terino_s do art. 2' da- ResoluÇãO il"' 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
có_ntratar operação de crédito no valor de CrS
22.299.000,00 (vinte e dois milhões, duzentOs e noventa e
nove mil cruzeir_os), junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de agente financeiro_ do Furido de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
- implantação de galerias pluviais, gUias e meiosMfios, naM
quele Município, obedecidas as condições admitidas
-pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art._ 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
_ sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana):..__ Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o sJ::guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois que a~nceituada Revista Veja, em abril de
1984, divulgou os resultados de uma criteriosa pesquisa
de âmbito nacional, levada a efeito por equipes categoriM
zadas de uma empresa de comprovada seriedade nesse
campo de atuação especializada, o Brasil inteiro ficou sabendo que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, obtivera o i"'lug~r, isto é, a cotação máxima,
ho êorlcernente ao item báSico- da mencionacFa-pesqUisa
relativa à credibilidade. (GaliupjVeja, 8-4).
- A rigor, desde 7 de outubro de 1974, com a implantação da Rede Postal Noturna como um dos setores
prioritários do desempenho da ECT, que a confiança do
povo brasileiro nessa benemérita instituiÇão começou a se revelar ostensiva e definitivamente,
Antes mesmo daquela mencionada pesquisa da revista
Veja já os brasileiros demonstravam a sua confiabilidade
e_ ap_re~o pela comProvada eficiência e se.g_urança dos serViços prestados pela ECT aos seUs Usuários. - Parece-me assim plenamente justificado regiStrar o dêcimo aniversâiio da Rede Postal Noturna, que elevou os
correios brasileiros ao nível dos melhores serviços postais do mundo.
Em virtude das dimensoes continentais do território
brasileiro, ·cujas reB;iões senl:Pi'e se ressentiram da carência e precariedade de meios e vias de transporte, o acon~
tecimento deve ser realçado como resultado da capacidade gerenciã.l empreendedora das equipes técriicas da
ECT, que obtiveram êxitos espetaculares no que tailge à
modernização estrutural e operativa da Empresa, através
de uma racionalização exemplar, que conjugou as ativi~ades de tieinamento e capacitação dos seus 'recursos hunianos, cOm a implantação de uma infrã.=-estrutura modelar em termos de equipamentos têcnic.os, mecânicos e
eletrônicos.
A exp-eriência que, em 1974, parecia aVentura, hoje se
evidencia vitoriosa, e a diferença fundamental entre os
Correios de_então e os de agora é que a Nação passou a
confiar em seu serviço pOstal, dele se_utilizando ciida vez
mais.
Essa revolução se fez e co-nsolidou-se através de uma
gerência eficaz.
Deve-se_creditar ao dinâmico administrador Adwaldo
Botto de_ Barros e à sua plêiade de colaboradores, o mérito pelos favoráveis resultados obtidos, porquanto souberam gerenciar recursos escassos, buscando sempre, no
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aumento _da produtividade, o_ que outros faziam com
substanciais aumentos de recursos e altos investimentos.
_ Hoje, o cidadão que deposita uma carta, e, qualquer
caixa de coleta, tem a certeza de que ela será entregue ao
destinatário, independentemente do endereço no lapso
_de tempo necessário ao transporte, ignorando toda a
operação que existe entre o ato de postar e a simpática
saudação do carteiro que a entrega, na maioria dos ca=sos, no dia seguinte. .
.
Na verdade, a inequívoca-credibilidade da ECT, principalmente depois da vitoriosa operação da Rede Postal
Noturna resultou do invulgar talento e da reconhecida
competência técnico-administrativa dos órgãos dirigentes da Empresa, que se valeram de modernas máquinas
eletrônicas de separar correspondências e encomendas,
em seus principais centros geradores de tráfego.
Além disso a ECT faz voar,-diariamente, uma frota de
31 aeronaves das oito empresas de aviação comerCial,
utiliza cerca de dez mil caminhões - em sua grande
maioría, também fretados da iniciativa privada-, algumas dezenas de milhares de bicicletas, grande número de
barcos, de todos os portes, que operam em nossas bacias
fluviaís navegáveis, vagões de trem, alguns poucos cavalos, e 68 mil dedicados funcionários.
Monopólios do Estado, os Correios e Telégrafos estão
longe de, sozinhos, exercerem a operação p·ostal em si, de
vez que compra serviços de iniciativa privada e, somente
àS- empresas de aviação comerCial do País, pagam mensalmente perto de doze bilhões de cruzeiros para manter
no ar aviões que, de outra forma, estariam estacionados
nos pâtios dos aeroportos, aguardando os horários dos
primeiros vôos de passageiros fretando--os, proporciona
substancial aumento da rentabilidade dessas empresas.
E o custo desse enorme progresso tem sido pago pelos
usuários dos serviços postais e telegrâficos, cujas tarifas
estão muito longe de poderem ser consideradas altas.
Ao contrário, uma das característícas da administração da ECT tem sido a de aplicar seus lucros em reduções do custo real de suas tarifas para os serviços básíc os.
Assim ê que, há alguns anos, postar uma carta custava
tanto quanto tomar um cafezinho ou pagar uma passa~
gem -de ônibus urbano. Hoje, quando a maioria dos ba~
-res cobra 250 a 300 cruzeiros pela xícara de bebida nacional e o deslocamento de um bairro a outro, de qualquer
das nossas cidades não custa menos, paga-se, por uma
carta simples, para qualquer cidade ou vilarejo do Brasil,
apenas 120 cruzeiros.
A par dos bilhões de cruzeiros poupados pela ECT
com o afretamento de aviões, há uma grilnde variedade
de serviços especiais, que .ii einpresa oferece mais caros,
que subsidiam a carta e o telegrama simples, hâ a absorção da receita em dólares, proveniente da compensação internacional incorporada à receita da Empresa,
há, enfim, muita imaginação e, principalmente, muito
critério para selecionar as boas idêias de uma equipe coesa e uniforme, em sua diversidade.
A constituição da Rede Postal Noturna e: um bom
exemplo dessa capacidade de gerar e viabilizar boas ideias.
Por tudo isso, o 7 de outubro_é uma data que não deve
. ser olvidada. Ela marca o momento em que os nossos
Correios amadureceram para as realidades de um país de
oitO milhões e _meio de quilómetros quadrados, grande
parte do qual só poderia ser alcançado por avião,
Nada mais seria preciso acrescentar para enaltecer a
gestão do eminente administrador sergipano Adwaldo
Botto de Barros cujos serviços prestados à ECT e à
Nação, são conhecidos e <Jpiaudidos por todos quantos
se utilizam dos serviços postais e telegráficoS, e cuja coofiabilidade vem crescendo à medida que os anos se escoam e a ECT se expande em todos os sentidos.
Seilóor Presidente:
Ocorre-me_ relembrar que, em 17 de outubro de 1974,
des.ta tribuna, externei a minha satisfação, relativamente

3720 Terça-feira 16

PJÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

à decisão do Presidente da ECT, Adwaldo Cardoso Botto de Barros, no sentido de implantar a rede postal aéreo
noturna, que hoje verificamos ser uma. ~ealização digna
de aplausos.
Recentemente, em pronunciamentO feito à 9 de agosto, teci consi_derações sobre a eleição_ do Presidente da

Empresa dos Correios C Telégrafos, para o cargO de
Diretor·Geral da União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, valendo apenas enfatizar, que-se
trata do primeiro brasileiro a assurilir a direção geral daquele organismo, que congrega 167 países, em todo o

nnmdo.
Se, por um lado, o acontecimento demonstra a excepcional credibilidade da ECT, bem como consagrador reconhecimentõ da capacidade técnica e adminísfi3tiVa--do
Coronel Adwaldo Cardoso BottQ -de Barros, lamentamos o afastamento desse ilustre administrador que; durante 10 anos, presidiu a Instituição, transformando-a
numa Empresa modernizada da qual o Brasil inteiro se
orgulha.
Era o qu_e tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais ha~
vendo 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 n' 139, de 1984, de autoria do senador Nelson Carneiro, que revoga o Decreto-lei n"~l.54-l, de 14 de abril de
1977 (Lei das Sublegendas), tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plenário,
da ComiSsão
- de Constituição e Justiça.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 'nt> 10, de 1981 (n' 1.529/79, ria Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos iritegrãis,dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 354 e 355, de
1981, das Camiss_Õ_C$: __
-de Legislação Social; e
- de Flnanças.

3
Votação, em turno únicó,- do Projeto de Lei da Câmara nt> 44-, de 1981 (n' 587/79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cine'ma,- jOrnais, reviSTaS; c·arfuzCs~- ariuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculaçào 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 nos 186 e 187, de 1983, das Comis-

sões:
-de Economia, favorávfil, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
- de Finanças, favorável.

4
Votação, em turno único, 'do Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1977 (n' 227 f75, na Casa de o_rigem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissiOnais, e dá outras providências, ten~
do

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1.361,
de 1981, das Comissões;
- de Le_&islaçio Sciclal; e_
=·-d_e Eduq~çio 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 tesidenciais 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, Comunicação e Obras Públicas, 1'
pronunciamento: contrário-; 2' pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
- de Finanças, ]\1 pronunciamento: favorável; 2' pro~
nunciamento: favoráVel à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"~ 14, de 1984 (n'~ 2.867/76, na Casa de origem), que
introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nt> 5.452, de )9 de maio
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo
PARECERES, sob nos 299 e 300, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Leglslaçio Social, contrário.
7

Votação, em turno único, do Requerimento-li\' 242, de
19"84~ dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Lucena, soliclfa-ndO, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, urgência para o Requerimento n' 160, de 1984,
deáiíforiã. -do Senador Nelson Carneiro, sobre a criação
de uma comissão especial mista, composta de li (onze)
Senadores e 11 '(onze) Deputados para, no prazo de 210
(duzentos e dez) dias, realizar estudos sobre a fabricação,
comercialização e utilização de agrotóxicos no País.

8
Votação, em turno único {apreciaçãO prelíriliital' dajuridicidade, nos termos do arL 29_6 _dQ.Re_gimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n" 79, de 1~79 (n'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
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 l973, tendo
PARECERES, so_b n"'s 692 e 693, de 1982, das Comissões:
__
~
-de Legislação -Social, favorável, nos termos dC: Subs.!_ltutivo que apresenta; e
',_ de Constituiçio e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do SubstitutiVo da ComissãQ de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.

VOtação, em segundo turno, do PrOjetá de Lei dQ Senado""' 13, de 1980, de autoria do Senador:_ltama_r E.~::ªn
co, que eStabelece abatiffiento--nos preços- de derivados
do petróleo e do ãlcool, quando destinados a.o consumo
próprio de motoristas profissionais aUtôflOmos, teb,do
PARECER, sob nt> 533, de 19-84, da ComiSsão
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 240/84,
do Senador Virgílio Tá vora, solicitando seja o ·projeto
submetido a votos, nos termos do art. 3 I 5 do Regimento
Interno.)

Outubro de 1984

10
Votação, -ein primeirO tui-no, do Projeto de Lei do Senado n' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n' 594,
de 27 de maio-de 1969, que-ínstítui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, -sob n's 23 e 25, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -11' pronunciamento: contrário; 2t> pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece.

11
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão -de Redação em seu Parecer n9 587, de
1984), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 38, de 1983
(nl' 38/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direções Nacionais de Aduanas
(incluídos os anexos I, V e XIII), celebrado na cidade do
México, a 11 de setembro de 1981.
_O SR. PRFSID_ENTE (Luiz Viana)- Está encerrada
a sessão.

(LeVanta-se a sessao às 16 hora.y e 05 minutos:)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR..
HUMBERTO LUCENA NA SESSXO DE
II /10/84 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTEO SI!. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Departamento Nacional de Obl:'as contrã as Secas,
no Estado da Paraíba, está a merecer uma nova estrutura
organizacional, para tanto, elevando-se o atual Distrito
de Engenharia Rural a nível de Diretoria Estadual.
O desempenho operacional do 21' Distrito do DNOCS,
em João Pessoa, vem demonstrando, cabalmente, ao
longo dos anos, que as. eficientes atiVidades desse Distrito de Engenharia Rural levam a admíti~lo, não mais
como simples Distrito, mas, sím, coino Diretoria Estadual e desvinculando-o, conseqUentemente, da subordinação que, enexpiicavelmente, até hoje, está a 3• Díretoria Estadual, sediada em Recife, Pernambuco.
Aliás, essa vinculação do 2t> Distrito do DNOCS à 3•
Diretoria, em Recife, vem trazendo uma série de dificuldades para essa repartição do DNOCS, em meu Estado,
tais como a perda na alocação de recursos financeiros
destinados aos Perímetro.s rigados e à política de Conservação de Açudes e exploração da Pesca; a transferência
bem siginificativa de ICM, da_ Paraíba~ para o Estado de
Pernambuco, influindo, tambêm, essa subordinação na
diminuição da política de geração de emprego, no meu
Estado.
Para deffionstrar, Sr. Presidente, Srs, Senadores, com

um simples exemplo, que não mais faz sentido continuar
a executiva básica do DNOCS, na Paraíba, subordina-da
à Recife, é que se se comparar a-produtividade de perfuração de poços, no período de 1978 a l984 enJJe meu Estado e Pernambuco, há de se verificar "que, enquanto o 2'
Distrito de Engenharia Rural, na Paraíba, perfurou
1.290 poços, a Diretoria Regional, em Recife, produziu,
_apenas, 247 perfurações. ~ um exemplo que vem demonstrar a eficiência operacionafdo 2'9 Distrito, em João
Pessoa, notando-se. entre as duas unidades, uma participação de 84% desse Distrito com relação à 3• Diretoria
Estadual, em Recífe, a que ele está subordinado.
Ademais, a estrutura existente no 2" Distrito de Engenharia R1:_1ral, na Paraíba, não implicará em nenhum au-

