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L!- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio
- N~' 2.855-GP, do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, encaminhando, para promulgação, projeto de decreto legislativo que aprova o texto do
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica eritre o Governo da. República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, celebrado
em Beijing, a 25 de março de 1982.
1.2.2- Comunica~ões da Presidência
- Providências tomadas pela Presidência referente ao ofício anteriormente lido.
-Recebimento do Ofício n~' S/2{84 (n~' 43/84CC, do Sr. Governador do Estado da Bahia,_ soJici_- ·tando autorização do Senado a fim de que aquele Estado possa alienar uma área de terras de sua propriedade à Companhia Vale do Rio Doce SfA.

1.2.3 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n~> 20/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acresCenta dispositivo à Lei n'l 6.649, de 16 de maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos lOcatários com n;.ais
de 80 anos de idade, no caso de despejo.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO ~ IV Convenção Nacional de Radioamadores recentemente
realizada em Brasitia.
SENADOR FÁBIO LUCENA - Observações
sobre o pronunciamento feito à Nação, ontem, pelo
Presidente João Figueiredo, a propósito do 51' aniversário de seu governo.
SENADOR HUMBERTO LUCENA -Apelo ao
Governo Fedeêal em favor do envio ao Congresso~
Nacional, de projeto de lei dispondo sobre o estatuto
da microempresa.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Medida adotada pela SEPlAN, no concernente ao corte de 2/3
na distribuição das co_tas do Fundo de Participação
dos Munidpios.
SENADOR HEL_v!D/0 NUNES--Servíçosprestã-dos ao povo piauiense por Dom José Freire Falcão,
no momento em que V. Revm~ deixa o Estado do
Piauí, em face de Süa noineaÇão, pelo Pãpa João Paulo II, para o Arcebispado de Brasília.
SENADOR V/RGIL/0 TAVORA- Protestando
ap(eSCntar, oportunamente, esclarecimentos ao Senador Itamar Franco sobre o assunto focalizado por S.
Ex• na presente sessão.
SENADOR ROBERTO SATURNINO, como
Líder- Caráter inconstitucional da medida adotada
pela SEPLAN, objeto do pronunciamento feito na
presente sessão pelo Senador Itamar Franco.
1.2.S - Requerimento
'- N9 9/84, de autoria do Sr. Senador Nelson Car-· neiro, solicitando a criação de comissão especiaf destinada a preparo de proposição reformulando a legislação sobre greve~

U-ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Cãmara n" 2"1(83 (n"
5.472/81, na Casa de origem) que dá o nome de "Bernardino Souza'' à ponte sobre o rio Real, na BR-101,
divisa do~ Es~a_dos da Bahia e de Sergipe. Votação
adiada por falta de_ quorum.
--=-Projeto de Lei -da Câmara nl' 90/83 (nl'
2.747/80, na Casa de origem) que acrescenta dispositivo ao art. 791 da Consolidação das Leis do Traba-lho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452-, -de Jl' de.
maio de 1943, dispondo sobre a constituição de Procurudores. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~> 143/83 (n9
4.120/80, na Casa de origem) que altera a redaçào do
art.112daLei n" t.711, de 28 de outubro de 1952Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Votaçio adhula por falta de quorum.
- -==_P~ojeto..d~ Lei dQ_Senado nl' 120/81- CoQ1pl~
menta.r, de autoria do Senador Cunha Lima, que
acrescenta dispositivc à Lei Complementar n"' 26, de

li de setembro_ de 1975, que UI]ífi~u o__p_IS-P~SEP.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento nço 857/83, de autoria do Senador
Itamar Franco, solicitando, nos termos dos arts. 75,
~' 76 e 77 do -Regimento Inter~o, -a CriaÇão de uma
Comissão Especial, composta de 7 {sete) membros,
para, no prazo de 90 (noven_ta) dias, examinar e avaliar denúncias_ publicadas na imprensa brasileira
sobre fraudes nos fretes de distribJ.Liçi:io de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votação adiada por falta
de quorum.
-Requerimento nç 6/84, de autoria dos Senadores Aderbal Jurem a e J utahy Magalhã:s, solicitando,
nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento Interno. a convocação do Senhor Ministro Jarbas
Gonçalves Pa_ssarinho, do Ministério da Previdência
e Assistência Social, a fim de que, perante o Plenário,
preste -informações sobre a crise econômíca e financeira da Previdência Social. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' _16/82, de autoria
-do senador Lázaro Barbosa, que dispõe sobre a proibição de importar alho. Votação adiada por falta de
quorum.

- Projeto de L~i do Senado _nl' 280/SO, de autoria
do Senador Itamar Franco, determinando que a Or~
dem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de ffia-gistmdoS- qUe deVam integrai Tribunais co-m jurisdição em todo o território nacionaL (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de" Lei do Senado- n9 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, n-as condiçÕes que específica. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votaçio adiada por
falta de quorum.

IA- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR OCTÁVIO CARDOSO;,:;. Necessidade
__ de u_lJl_Jl}aior apoio do Governo Federal ao triticultor
brasileiro.
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA
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Oiretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a resp_onsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
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Via Superfície:
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RUDY MAURER
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Diretor Administrativo

SENADOR LOMANTO JrJNIOR - 159 aniveriSàrío de fundação da TV-Aratu, de Salvador-BA.

eleições diretas para Presidente e Vice-Presidente da
República.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PROX!MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

SENADOR MARCO MAC!EL- Considera~ções
sobre o sistema nacional de transportes e o setor

SENADOR MARTINS FILHO- Defesa da implantação, na região geoeconômica do Distrito Federal, sob o regime cooperativista, de uma indústria de
esmagamento de caroço de soja.

2 - DISCURSOS- PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Aloysio Chaves, proferido na sessão de
15-3-84.
~Do Sr. Gabriel Hermes, proferido na sessão de

energéticõ -do País.
SENADOR VIRGILIO TÁVORA. como Liderinformações iniciais colhidas junto à Secretana
Geral do Ministériõ- da Fazenda, a propósito do assunto abordado na presente sessão pelo Sen'ador Itamar Franco.

SENADOR JA!SON BARRETO- Memorial da
Federação das Ind6stfias -de Santa Catarina, -Contendo as apreensões das indústrias carboníferas daquele
;Estado, a propósito· da pretendida importação de
carvão boliviano.

SENADOR GASTÃO MVLLER- Manifestacão
dos Vereadores de RondonOpolis-MT, em favor das

SENADOR MÃ URO BORGES- Delesa da instalação de um porto fluvial de grande porte a 150 km
ao- norte de Brasflia, com_o passo primordial para o
aproveitamento múltiplo e integrado da bacia do Tocantins.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Sugestões
apresentadas pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, de Juiz de Fora-MG, no
tocante a modificações na sistemática- do Fundo "cte
Garaiithl do Tempo de Serviço.

13~3-84.

-Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de 153-84.

3-MESA DIRETORA
4-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTEs
~

Ata da 10' Sessão, em 16 de março de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto
ÀS l4 HORAS EJO MINUTOS, ACHAM-SE-l'RESEfo!TES OS SRS. SENADORES:
Jorge kalume- Altevir Leal- Fãbio Lucena- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel HermesAlexandre Costa -José Sarney - Helvídio _NunesAhyir Pinto - Virgfiio Távora - Martins Filho Humberto Lucena -- Marcondes Gadelha - Marco
Maciel - Guilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz
Cavalcante- Lomanto Júnior- Luíz Viana- MOacy:Dalla - Nelson Carnéiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Henrique Santíllo - Gtstão Müller José Fragelli ~ Saldanha Derzi ~ Lenoir Vargas - Octãvio Cardoso.
-

O SR. PREStD~NTE (Moacyr IJalla) - A lis~ de
presença acusa o cOmparecimento_ de 30 Srs. Senã.do-rCs.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus imciamos nossoS trabalhos.
OSr.l'-Secrêtârio procederá à leitura do Expediente,

~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
Brasília, J9 de dezembro de 1983
A Sua Excelência o Senhor
~..-nal'ior Moacyr Oalla
Dignfsstmo ~-'residente do Senado Federal
Nesta
No 2.855-GP
Encaminha Projeto de Decreto Legislativo
à Promul.gação.
s,,.nhnr Presidente,

lenho a honra de enviar a Vossa Excelência, para os
fins constitucionais, o incluso Projeto de Decreto Legislatívo do Congresso Nacional, que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China, celebrado em Beijing, a
25 de março de 1982".

Aproveito a Oportunidade para renovara Vossa Excelência -os protestOs do meu respeitoso apreço. - FUvlo
Marcílio, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Com referência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao plenãrio que já determinou as providências
necessárias à promulgação do decreto legislativo, nos
termos do disposto no art. 52, nY 30, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência recebeu, do G~vernador do Estado da Bahia, o Oficio nY Sf2, de 1984 (nY 43/84-CC, ·na oríSem), solicitando, nos termos do parágrafo único do art. I7l da Co_nstituição, autoriZação do Senado a- fim de que aquele Estado possa alienar uma ârea de terras de sua propriedade à
Companhia Vale do Rio Doce SJA.
__A matéria será despachada às Comissões de Legislação Social, de Constituição e Justiça e de Agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto de lei <iue vai ser lido pelQ Sr. 19-Secretãrio.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ãoll)

Março de 1984

E. lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 20, DE 1984
"Acrescenta dispositivo à Lei n~' 6.649, de 16 de
maio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos
locatários- com mais de 80 anos de idade, no caso de
despejo.'~

O Congresso Nacional decreta:

__

Art. 111 1:. acrescentado ao art, 53 -dã. Lei i1 11 6.649.- de
16 de maio de_l979, o seguínt~ § _7~':
·
~

"% 79 Não se dará despejo contra locatário com
mais de oitenta (80) anos de idade, salvo se a ação
estiver fundada no inciso l do art. 52, caso em que o
prazo para a purgação da mora não poderã sei" inferior a cento e oitenta (180) dias se em que o juiz, ao
sentenciar, fixará o prazo mínimo de um (I} ano,
contado do trânsito em j~lg!_l.do, para a desOCupação
do prédio."
Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31' Revogam~se as disposições em contrário,
Justificação
Cuida o presente projeto de, coma se diz expressamente na ementa, estabelecer um púVllêgio em favor dos lo~
catários com mais de oitenta anos de [dade, nos casos de
ação de despejo.
A regra básica estabelecida é a de nào se dar despejo
contra pessoas assim idosas, a não ser no cãso único' de
falla de pagamento de aluguel, quando, mesmo assim,
ampliar-se-ão a limites ostensivamente benevolentes OS
prazos para a purgação da mora ~ para o despejo. A medida resulta de sugestão que nos faz o atento e
preclaro amigo Dr. Mário Filiz:z.ola, que exibe recorte-de
jornal onde se noticia o constrangedor caso de morte de
uma senhora de oitenta anos de idade, J!lotivada por haver sido despejada da casa onde morava, com o cruel comentário do Juiz- decreta:dor da sentef!Ça de que "ela
morreu porque chegou a hora".
Na verdade, o Estado tem o dever de prOteger a velhíce desamparada e de, fazendo-o, evitai- o qUe -o Di",
Mário Filizzola chama de preconceito antigerónticÕetarísmo - infelizmente campeando na sociedade brasiw
!eira de nosso tempo.
Sala das Sessões, 16 de março_9e I 984.- Nelson Car-_
neiro
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.649, DE 16 DE MAIO DE 1979

· ·Ã~~.· 53~· ·Ã· ~~~~Íi~~~i~· d;s ~~;~· l~;;a~~rcsidenciais, contratados antes de 7 de abril de 1967, será
feita por arbitramento judicial ou por acordO entre as
partes. Após, reajustar-se~á na forma do art. 49 desta
Lei,
S ]<;> A ação poderá ser proposta:
a) para as locações contratadas atê 30 d_e _novembro
de 1957:
b) a partir de J~t de agosto de 1979, para as locações
contratadas entre I~" de dezembro de 1957 a 30_d_e no-.
vembro de 1964;
c) a partir de 1"' de dezembro de 1979, para as locações contratadas entre 1~> de dezembro de 1964 e 6 de
abril de 1967.
§ 2~> Na falta de acordo,_ o aluguel será arbitrado
pelo juiz.
f 3"' Os acréscimos de aluguel corrCsp"õndente.<> aos
meses decorridos durante a ação de revisão sefâo pagos
pelo locatário, corrigidos _na proporção da variação do
valor nomina~ da Obrigação Reajustável do Tesour'o Nacional, em parcelas mensais fixadas pelo juiz, atê o máxi-

mo de seis, a partir do mês seguinte ao que a sentença da
ação de revisâo transitar em julgado.
§ 411 Fundando-se a ãção de deSp-ejo nos ·casos pre-.
vistos nos incisos III, IV, V, VII, VIII eX do art.52,seo
iàcaiárío~- nó ·prázo de quinze dias, declarar nos autos
que concorda com o pedido de desocUp:lção do- prédio, o
juiz homologará o acordo por sentença, na qual fixará o"
prazo de seis meses, cõntados da citação, para desocuw
pação, e imporá ao mesmo o ónus do pagamento das
CUStas, ftx~~do_ OShO~()rári~s do_advog~do_ e~ vinte por
c~nto_ dQ Valor da caUSa. s~ findo o prazo, o locatário··houver desoc].Lpado o imóvel, ficará isé"nto-do pagamen·
((rôus custas-~dos hOrlcirários. ·:t:m caso ·contrádo, serã
expedido mandado de desjJejo.
§ 59~-contestada a ação, o juiz, se a julgar proceden~
te; ·as-slriiiâ ao ·réli c{ ptã.zõ de cento e viil.te dias para a
desocupação do prédio, salvo se entre a data da citação e
a da sentença de primeira instância, houver decorrido
mais de seis meses, ou, aínda, se a locação houver sido
rescindida com fundamento nos incisos I, II, VI e IX do
art. 52, casos em que o prazo para a desocupação não excederá de trinta dias.
§ 69 No caso do inciso V do art 52, o retomante é
obriga-do a dar ao locatário, em igualdade de condições
com terceiros 1 a pfeTerênCiã para a locação do prédio que
ocupa e do qual se queria mudar, a menos que a mudança decorra de desapropriação ou de interdição do
prédio por autoridade pública.
(Ãs C01ill:l.~Ões de Constituiçdo e Justiça e deLe- gülat;ào Social.)
~·--

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto
lido será public-udo e remetído às comissões competen-- tcs,

-

Há- Oradores rnsç_rnos.Concedo a palavrc; ao nobre Sr. Senador Nelson <;a-rneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Como
Líder__, pron~ncia o S_eg~húe discurso,)- s_~. Presidente,
Srs, Senadores: - - =-~
~ ~Q_J~erí<?do

de 19 a 5 de fevereiro passado

realizou~se

em BraSrüàll-fVtOO.-v~oÇão Nacional de Radioamado-

res. _Ã.- reUnião foi promovida pela liga âe Amadores
Bra..siktros ~e ~adioemisl)ão_, mais cop.hecida pela sigla
LAB.RE, as::;.o~iação civil que então comemorava 50 anos
de existência, __
A reali{~ÇãOd.lconvênÇãO'inerece registro pelo indesmentívef va{or, muitas vezes já provado, da atividade dos
radioamadores, q~:~e .s.~. caracteriza por seus fins educativos, técnicos e_ sociais,
O radioamadorismo é ~ercido entre nós, em anorli-rlnito. P'Of abnei;ãO<ifliifffiSSãdos e:nl servir, SUa presença·~ atã(1'Se--r<i.zem Si:nfir especialmente em situaçÕes
- críticas, Esses abnegados põem suas estações no ar para
ajuüar, por-toda as formas, noS.êxodos ou nuxós mígratórioos. nas ffioléStias e epidemias, nos acidentes ,&raves e
incêndios, n~s catástrofes e_inu!ldações. Nessas emergên·
<:ias a atuaçào dos radioamãdo-res costurrla ser exãlfada
pelas autoridades públicas, Mas, fora dessas ocasiõeS~ ~s:
sãSme5maSautorraaaesparecem ignorá-los, pelo rheríos
as federais, ·pelas quais Os radioamadores gostariam de
reconhecidos, por atas e não só por palavras, os ser~
viços qUe preStam. Quando essas autoridades se
lembram deles ê para lhes dificultar a sobrevivência.
Para ilus~r_ar a_ a'firffiação basta chamar a atenção para as
altus absllrd3s dã denõminada Taxa do FISTEL (Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações). Em 1982 era da
ordem de CrS 100,00; em 1983 saltou para CrS 5.000;00,
o que rep-resentou majoração de 5.000%. Pará o corrente
exercício, muito se ouviu a ameaça de outro aumento
brutal: a taxa passaria a CrS 25.000,00! Esse trij;)Uto alcanÇa -radioamadores e estações de râdio e televisão.

ver
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Para essas, que objetivam lucro e realizam lucro, o ônus
certamente não tem m~ior--irn:portãncia; mas, relatívarrienle aos r<ldioamado~es, o menos que se pode dizer ê
que se trata de um tributo estranhâvel, além de pesado
pam a maioria deles. É estranhável porque a atívidade
dos radioamadores não tem fim lUcrativo. Eles não podem receber um centavo pelos serviços que prestam.
Acresce que a maiOria esmagãdora desses desinteressados servidores da coletividade é constítuída de pessoas
de rendimentos modestos, espalhadas pela imensidade
interjorana do País. Muitas vezes operam equipamentos
obsoletos, de monta&em-pr6priã, -para estarem no ar a
serviço de todos, com desembolso para pagamento das
taxas sempre crescentes de energia elêtrica. Portanto,
para esses cidadãos de rendimentos modestos vem a ser
pesada ifii.riualidade tão violentamente exasperada pelas
autoridades públicas federais. Por todas essas razões, a
meu ver, o ·gravam e que se impõe aos radioamadores
constltul clamorosa il:dustiça, Porquanto o Estado tributa atividade de qUem trabalha gratuitamente para ele e
para a coletividade.
O Sr. Lomanto Jíinlor- Permitewme V.
te?

Ex~

um apar-

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.
Senador.

O Sr. Lomanto Júnior-Senador Nelson Carneiro,
cQ_mQ_radioaTl_l-ador antigo, eu me sinto profundamente
seilS[biiizado-ComO-a_S-pãJavras de V. Ex~ no registro que
faz da convenção realizada pela LABRE, em Brasnia, e
ao mesmo temPO reclama a elevação absurda da taxa do
FISTEL. V. Ex~ disse bem: a maioria deSses denodados
servid~~e8 'da citusa -pública- porqUe eles são legitimas
servidores da -população; voluntários, gratuitos- ê gente humílde, gente de parcos recursos. Essa taxa era apenas sim_bólica antigamente, mas transformou-se, hoje,
num pagamento- como V. Ex• diz- idêntico ao das
empresas que auferem lucros. Portanto, eu me solidarizo
com a justa reclamãçã-o que V.- Ex• faz em beneflcio dos
radioamadores. E !)OU muito grato a V. Ex• pelas referências que fez a es·se pugilo de homens espalhados pelo
m1.md_o inteir_o com o_único objetivo de prestar serviços à
colelividade, Mu_ito obrigado.
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço o aparte
de V. Ex~ que é talvez nesta Casa, a voz mais autori4ada,
porg_u~ antigo e constante radioamador tem prestado
serviços de inestlinávél valor à coletividade e tem sentido
cte-ani\1Stias e os problemas dessa multidãO de brasíleiw
rosque se espalham por todo o território nacional, pár3.
s~;;rvir, apenas para servir.
Sr. Presidenfe, hoje-se fala de 60.000 redioamadores
no BrasiL Consta que o DENTE L quer que seu número
suba a 100.000 em poucos anos mais. Temo que nas círw
cunstâncias atuais sáã difíCil atingir esse patamar. Com
efeito, não ê com Virragre que se pega mOsca. A verdade é
que há mUita insatisfaÇão entre os radioamadores, como
pude verificar de copiosa correspondência que me tem
chegado. Não se iluda o Ministério das Comunicações
cqm a tranCÍi.IÜidade e amena convivência com a diretoría-diLABRE~ em gabinéte mlniSfe-riaL No fundo está
em ebulição um descontentamento generalizado, que de
certei irá prejudicar aquela ambiciosa meta de 100.000
radioamadores. Para alcançá-la vai depender de muita
coisa. Sem pretensão_ de ser completo, vou referir algumas: quebra e reformulação das classificações ultrapassadas dos radiOamadores; redução (por que não eliminação?) da__taxa do FISTEL, relativamente aos radioam-àdores; isenção do imQOsto de írilportação nas aquisições de equipamentos e seus componentes pelos radioamadores; e edição de uma legislação perfeita e acabada no campo do radioamadoiismo, com abandono do
regime das instruções e pc:)ftarias. Esse regime, além de
ser de legalidade duvidosa, traduz induvidosa tendência

0150

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Sábado 17

autoritária. f: preciso cUidar dos interesses da segurança
nacional sempre com os olhos postos nos direitos individuais. Também o cidadão necessita de segurança. Ele
precisa sentirMse seguro quanto a seus direitos,- cCrto de
que não lhe possam ser retirados com uma penada, uma
portaria, uma instrução.
Senhor Presidente, falei, hã pouco, da necessidade da
edição de uma legislação perfeita C completa no campo
do raioamadorismo. Atualmente hã em tramitação um
anteprojeto de regulamento no Ministério das Copmnicações. Estaria presentemente entregue a a-ssessores jurídicos, em fase fmal de tramitação. Tive ensejei de ler esse
estudo e penso que ele foge ao ideal de legislação perfeita
e completa pois, por mais estranho que pareça, não me
parece elogiável que, nos 46 artigos_do anteprojeto, figurem várias vezes, aqui e ali, expressões como e&tãS:--=- "O
Ministério das Comunicações baixará normas Complementares", .. obedecerá a outros atas pertinentes baixados pelo Ministério das Comunicações", ..a critério do
Ministério das Comunicações", «o Ministério das Comunicações baixará normas reguladoras das cOndições
de habilitação e promoção", ..é da competência do Ministério das ComLiriicações, que baixará as normas necessárias", etc., etc.., O grande númêro de reservas revela
que se trata de obra imperfeita e inacabada. Ademais,
confirma aquela tendência atit6rítãriá. a que S.nteS me referi, incompatível com o Ctiriia de redemocratização que
vive o País.
Espero, Senhor Presidente, poder dar oportunamente
uma colaboração no campo do radioamadorismo. Iss-o
está ern meus propósitos. Para isso espero contar com a
experiência inestimável dos- nidiomadadores e conl a ajuda e a compreensão dos eminentes colegas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Prcisidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FABIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Nação inteira prepãrot.i"-se esperançada, com invulgar entusiasmo, à espera da noite de ontem. De Norte a
Sul, de Leste a Oeste, os brasileiros voltaram suas
atenções para o litoral fluminense de onde o Sr. Presidente da República deveria transmitir mensagem ao
povo brasHeiro, por ocasião do transcurso do lustro do
seu Governo. Tudo lembrou, Sr. Presidente, o fantasioso
episódio daqueles que se reuniram ao sopé da morliãnha
depois que foi ailundado que a montai1ha engravidara e
deveria dar à luz um filho. A multidão, curiosa, pôs-se
horas e dias ao pé da montanha, como ontem os milhões
de brasileiros com os ouvidos nos aparelhos de rádios e
os olhos nos aparelhos de televisão, à espera do falar
Presidencial. E, para surpresa geral, Sr. Presidente, no
episódio da montanha, eis que a montanha pariu um
rato e_eis, Sr. Presidente, que ontem, à noite, o
Presidente da República jogou ao mar, jogou nas águas rev_oltas do Oceano AtlânticO, para nunca maiS ser encontrada, a última oportunídade que o povo brasileiro lhe dera
no sentido de reencontrar· no Presidente da República o
Uder e o comandante que a Nação não tem há maís de
vinte anos. Jogou fora, mar a dentro, para que o fmpeto
vesano do mar dela tome cuidado, o Presidente da República, a última oportunidade, oportunidade ent que a
Nação tanto acreditou e pela qual tãnto esperou ao afirmar, perante os olhos atônitos dos brasileiros, que a mo~
dificação da Constituição Federal, pretendida por parcela substancial deste Congresso com vista à restauraÇão
da eleição direta para Presidente da República, significa,
no dizer do Presidente, a cassação do Colégio Eleítoral
eleito, segundo ele, no dia 15 de novembro de 1982. E
disse o Senhor Presidente da República, perante o espanto nacional, que alimenta a esperança de transmftir ao
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seu sucessor um País cuja Constituição já consagre a escolha direta do Presidente da República,
E, assim, Sr. Presidente, o Presidente da Repúblíca,
JoOO FigueiredO, entra
Histéria do Brasil comO-o Chefe de Estado que, nos últimos 20 anos, mais mandatos
Cassou ·em ndsso País. PorqUe, se os seus antecessores,
desde o dia 31 de março de 1964, ou melhor, desde o golpe desfechado com o primeiro Ato Institucional, aos 9 de
abril de 1964, haviam cassado dezenas e centenas, nenhum deles dr per si, Sr. Presidente, cometera tanta en~
x.urrada de cassações como o Sr. Presidente João Figuei~
· red~ os; direitos políticos de mais de 50 milhões decidadães brasileiros, que são os eleitores aptoS a comparecerem às urnas para escolherem os seus governantes.
Cassação consagrada, consagrada sem nenhum moti~
vo como se motivo houvesSe- para justificar o- B.rbÍ-trio e,
ilindã, invocando o argumento de -que oS eleitoreS que
elegeram os Governadores de Estado também elegeram
os membros do Colégio Eleitoral.
E preciso que se diga que isto não é verdade, Sr. Presi-dente, apenas uma parte do Colégio Eleitoral foi eleita
no dia 15 de novembro de 1982. Quarenta e quatro Sena~
dores foram eleitos em 1978; aqui já estava V. Ex~. Sr.
Presidente e, a seu lado, 43 Senadores, quando das
eleições de 1978 o povo brasileiro, por seus diversos Estados; elegeu o restante -do terço do Sênado Federai.
. Além de padecer do pecado da origem, do pecado original, passa o Colégio Eleitoral a ser crismado por mãos
blasfema, Sr. Presidente, num ato de sacrilégio em que o
Presidente da República legitima, de modo próprio,
sem que ninguém lho solicitasse, um Colégio que não foi
eleito no dia 15 de novembro de 1982 porque44 Senadores foram eleitos., conforme manda a Constituição, hã 4
anos antes da instituição do atual Colégio Eleitoral. Esta
a realidade que se pretende escamotear, este é o direito
adquirido, em nome do qual, se pretende serenar e tranqUilizar a unção do futuro Presidente da República pelo
Colégio Eleitoral.
Dizein os ilustres Líderes do -PDS,- que o PDS -venceu
as eleições de 1982 para o Colégio Eleitoral e, por conseguinte, conquistou o direito de eleger o futuro Prêsid6ilte
da República, Isto não é verd_ade, Sr. Presidente, nem
PDS, flem PMDB venceram eleição para a composição
do Colégio Eleitoral. Quando esse Colégio, no dizer dos
Líderes do PDS, teve a sua composição disputada em
1982, já uma maioria de 2/3 do S~nado aqui se encontrava eleita na forma constituciOnã.l. Logo, Sr. Presidente, o
PDS i:tão fez a maioria, em 1982, dO COlégio Eleitoral
-composto na forma constitucional, aqui já estavam 2/3
-dos Senadores que não forarri eleitOs em 1978.

na

Mas, Sr. Presidente, este País já se habituou com essas
falácias e, em nome dessCs falaciosos argumentos, como
se a Nação se encontrasse encarneirada e como se uma
enorme senzala tivesse substituído a sociedade brasileira,
os governantes fazem o que bem entendem e o que bem
querem, porque estão ass_egurados, estão seguros da impunidade dos próprios a tos, seguros que estão do exercicio irresponsável do poder, uma vez que não têm a quem
prestar contas sobre as conseqUências dos seus atas, de
vez que, não devendo a sua permanência no poder à sociedade brasileira, também não devem a essa sociedade
explicações sobre os seus a tos e sobre os seus_disparates.
Nã9 se sabe, Sr. P.residente, durante quanto tempo
esl.a Nação será vítima de falãcias dessa natUreza, porque assim como o Senhor Presidente João· Fi,iueiredo
afirmou ter a esperança de transferir a seu sucessor um
País cuja Constituição consagre a eleição- direta para
Presidente da República, assim também o General Garrastazu Médici, no dia 7 de outubro de 1969, assegurou
ao Brasil ter a esperança de transmitir ao seu sucessor
uin regime embasado no estado de direito. Mas, o que a
seguir se viU, Sr. Presidente, foi o estado do terror, foi a
ditadura mais negregada, mais abjeta que já tomou de
assalto este País. E o que se verá, Sr. Presidente, com o
sucesSor do General Figueiredo? Deixo a interrogação

Março de 1984

para que o CongreSSo Nacional a evite, enfrentando o
Poder Executivo e consagrando a vontade soberana do
pov() brasileiro que quer expressar, nas urnas livres, a escolha do sucessor do atual Presidente da República.
Q~Sr.

Roberto Saturnino -

Permite~ me

V. Ex• um

aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex'-, nobre Senador Roberto Saturnino, com muita honra.
O-Sr. Roberto Saturnino- Nobre Senador Fábio Lucena, apenas para concordar com o teor do discurso_de
V. Ex~. lúcido como sempre, acrescentando que realmente esses argumentos falaciosos não convencem mais a
ninguém, neste País. Seria muito simples se o Presidente
Figu~!redo, efetivamente, estivesse preocupado com o
problema. Sua Excelência, que participou direta ou indiretamente de tantos atas de cassação de mandatos legitimos, agora estaria preocupado que viesse a ser cassado
esse_ mandato - que nós sabemos e que a Nação sabe
que não é legítimo -do Colégio Eleitoral para escolher
o futuro Presidente da República. Mas, se Sua Excelência estivesse realmente preocupado eni. assumirá -reSponsabilidade seria muito simples, poderia perfeitamente
transferir essa decisão ao povo que é soberano; poderia
convocar em 30 ou 60 dias um plebiscito e indagar ao
povo brasileiro se quer ou não as eleições diretas, se quer
ou não cassar este mandato do Colégio Eleitoral para escolher o futuro Presidente da República. Por Conseguinte, essa preocupação de Sua Excelência não tem nenhuma validade. ó argumento ê mais un1 argumento de falácia, não convence a ninguém, porque seria muito simples
se. r_eatmenJe, estivesse nas preocupações do Presidente
da República esta razão que alegou no seu discurso de
ontem que foi, uma vez mais, decepcionante para toda a
Nação brasileira.
O SR. FÁBIO LUCENA- Tem toda razão V. Ex•,
nobre Senador Roberto Saturnino. S um discurso decepcionante para toda a Nação, que, uma vez mais, acreditou no Presidente da República.
É preciso que se veja a diferen_ça entre a!:i duas épocas,
Sr. Presidente. t preciso consultar inclusive, o clima
emocional de há 5 anos quando o General João Figueiredo assumiu a Presidência da República, - revogado o
Ato Institucional n~> 5 - o clima da çampanha da anistia
assumindo uma cadência irrefreável e iricontível; os
esEíritos desarmados; a Nação inteira movida de modo
ql!a.Se- sil]:érgico, para diSpor-se a consolidar um projeto
de democratização política, social e econômica. Todos
os segmentos da sociedade, Sr. Presidente, estão dispostos às quotas do sacrifício sem nem sequer indagarem se
esse sacrificio i'aiaiia pela extorsão dessa disposição naCional de contribuir, ajudar, somar e emprestar os seus
esforços e suas forças para a grande tarefa da reconstrução nacional. Não, Sr. Presidente, nem isto adiantou,
nem isto foi suficiente. O Presidente da República, tão
logo restaurada a sua consciência depois da intervenção
cirúrgica· em Cleveland, manifestou sua Vontade incOntida, quase mórbida, de esmurrar quem lhe estivesse à
frente. Finalmente, ontem, encontrou a Nação brasileira
com os braçõs cruzados. Depois de esbofeteá-la, deu a
entender, de modo atê sarcástico, que o Con&resso Nacional não se compõe de representantes do povo brasilei~
ro e dos Estados da Federação, porque o Senhor Presidente da República deu a entender que os representantes
do Partido Democrático Social, aqui. não representam o
povo brasileiro ou os Estados Federativos e constituem,
isto sim, "sujeitos passivos" dos detentores do Poder, lá,
no Palácio da Alvorada ou onde quer que se encontrem.

Pois vou pagar para ver, Sr. Presidente. Vou pagar
para ver se esta República jã desceu a um nível de tamanha miserabilidade e de tamanha desgraça, a ponto d~
governa,ntes g_ue não foram eleitos pelo povo, que não
têm a legitímfdade do poder consagrada e endossada
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pela sociedade civil, a ponto, Sr. Presidente, desseS governantes terem o topete de rotularem homens da maior
probidade e da maior decência como proeminentes Senadores e Deputados do PDS, como sujeitos PasSiVos do
Poder Executivo que, hã 20 anos, desserve numa sucessão compadresca e expúria no poder que desserve totalmente a sociedade brasileira.
Ouço o aparte de V, Ex•, nobre Líder Humberto Lucena.

O Sr. VirgOio Távora- E, depois, o aparte jã solicitado.
O Sr. Hwnberto Lucena- Nobre Senador, diante das
candentes palavras de V. Ex•, verb_erando contra a infeliz
entrevista do Senhor Presidente _da República, divulgada

ontem por uma rede de radiodifu_são, dispenso-me, como
Líder do Partido, em ocupar a tribuna como pretendia
fazê-lo, hoje, para igual missão, V. Ex', neste instante,
representa os seus companheiros de Bancada, neste comentário Oportuno e enérgico, como não- poderia deixar
de sê-lo, às palavras d.o Senhor Presidente da República
que, realmente, nobre Senador, frustraram a Nação. Se a
impopularidade do Senhor Presid~nte Jo~o Figueir:e_do,
conforme as últimas pesquisas, já -estava lá embaixo, de
hoje em diante devem ter chega~o a zero porque, sabe V.
Ex•, 99,9% da população brasileira....: inCluSive tOdoSOseleitores do PDS, em todos os Es_tadQs, Territórios, Distrito Federal e municípios deste País- são pelo restabelecimento imediato das eleições diretas para Presidente
da República porque chegaram à conclusão de que,
diante do fracasso incontestável da política económ-ica
do Governo que aí está, submetido ao Fundo Monetârío
Internacional, não haveria outra safda para a crise brasileira. E, se o Senhor Presidente da República insiste em
impor- porque, inclusive, Sua Excelêncía disse que não
admitirá que se reforme a Constituição, para que o seu
sucessor seja escolhido pelo voto popular - então, o
povo sente, a esta altura, que, a ficar _o Colêgio ElçitQral
não haverá nenhuma mudança, continuarão os mesmos
homens de sempre- uns lO ou 20 que apenas se alternam nos postos - e a mesma política económica, concentradora de renda, elitista e perversa, levando os trabalhadores brasileiros à miséria, à fome eao desespero.
Como bem disse, ontem, numa oportuna entrevistã, ó
nosso Presidente Ulysses Guimarães: ·~se StiaEx~Iência
alega que as eleições diretas para Presidente, agora, representariam a cassação do mandato do Colégio Eleíto~
ral, esqueceu-se, porém, de uma coisa muito maís1tnpor:
tante, de que, com as suas declarações, pretende cassar o
direito de voto de milhões de brasileiros, a maioría dos
quais ainda não votou até hoje para Presidente da República. Essa é a questão mais importante. Congratulome com o pronunciamento de V. Ex•, que subscrevo em
gênero, número e griu.
O SR. FÁBIO LUCENA---:- A_gradeço a in~erv~iên_cia
de V. Ex~, nobre Senador Humberto Lucena, Lídéf dÕ. meu Partido, que confere ao__meu pâlido pronunciamento a ênfase que de fato ele precisa ter.
Mas, observem Srs. Senadores, o co_nceito em que os
homens que governam o País, pelas palavras do Presidente da República, o conceito em que eles têm a Nação
brasileira.
O Marechal Castello Branco, quando suspendeu as
eleições presidenciais,-afirmóU que era por pouco tempo.
E por pouco tempo o Marechal Costa e Silva adiou as
eleições presidenciais.-Também por pouco tempo o General Méd.ici transferiu as eleições presidenciais. E também por pouco tempo o General Geisel não marcou
eleições presidenciais. Por tempo não definido, talvez
por pouco tempo, igualmente, o General Figueiredo deixa de marcar as eleições presidenciais, tudo com l,IID só
objetivo Sr. Presidehte: eleger por bem ou por mal oCoronel Mário Andreazza, sucessor de Sua ExceiÇncia, a
fim de que a Nação continue a suportar esse desgoverno
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que há 20 anos mergulha o nosso País na incertÇZa e na
aflição, a fim de garantir a sucessão dos escândalos -que
tornaram o Brasil vergonhosamente famoso diante do
mundo- inteiro.
Para a consecução desse pecúlio casu~nse, dessa herança que se transmite à força, pretende o Governo atual
prevalecer-se de Deputados e Senadores do Partido Democrâtico Social. E o povo brasileiro neste momento, est~á perguntando aos membros do Congresso Nacional,
que são filiados ao PDS, se eles vão consentir no uso, na
utilização do seu nome e do poder que não possuem de
votar no Presidente da República, que vai suceder o General Figueiredo; se os Deputados e Senadores do PDS,
em particular os do Nordeste. vão consentir na continuidade de um Governo que elevou de 2 milhõ~;::s para 22
milhões a população nordestina atualmente .atingida
pelo flagelo da seca, da desgraça, da miséria, do sofri-mento e da dor. :t: preciso indagar aos Senadores nordestinos, se eles vão consentir que o Nordeste seja transfor~
mado num outro país, dentro do Brasil, cuja população
faminta, que vive em pobreza absoluta, hoje, só _é inferior, no contexto da América do Sul~ às populações da
Argentina e da República da Colômbi_a,
-sr. Presidente, com a_sy_a tokrância ~u ouvirei Ç> nobre
. Senador Virgflio Távora e, a segt.iir, concluirei o meu
pronunciamento.

O Sr. Virgllio Távora- Eminente Senador, não_éconf
palavras candentes, não é com ardor como V. Ex•. empresta às suas afirmações, que os ataques feitos aos seus
colegas que nunca lhe faltaram em horas dificeis, podem
aqui ser- ouvidas como verdades ...
o- SR. _PRESIDENTE - Quais foram os ataques, V.
Ex• poderia dizê-ias? Eu lião entendi:., O Sr. Vlfgíllo T'vora- Mais deplorável ainda é que
sejam essas palavras endossadas pelo Líder de V. Ex•
Não somoS lacaios, não somos âulicos, e representamos
uma parte ponderãvel da opinião pública brasileira, que
aqui nos mandou por um voto livre como o Oe V. Ex'
~sa era a primeira das restrições que havíamos de fazer
à fala de V. Ex~, que distoa do normal aqui nesta Casa,
quando se trata de t;:tis assuntos. Segundo~ democracia é
o. respeito que se tem às opiniões alheias, no seu exercido
o mais livre possível. Assim como nós respeitamos a opi=
nião dos membros d_Q PMDB, aqueles do PDS, que têm
=conceitos, atit_udes contrárias à de V. Ex~. devem rnere~
- cer, também, o mesmo respeito, a mesma consideração.
EsSas,-era-rffãSpalavras que queria introduzir ao discur~
so de V, Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, muito me
cbOcã,-pOrque de profundo chofre, V. Ex,___colQcar em
mim juízos que pertencem ao Presidente da_República,
O Sr. Virgílio Távora- Então,
Ex• se esquece do
que disse em plenário, ainda há pouco.
O SR. FÁBIO LUCENA- .to Presidente quem afirma que não admite que a Constituição seja alterada, Que
lfUtOridade- tem o Presidente da República para afimar
que não admite que a Constituiçãõ seja alteradã? Se ele
assim se pronuncia é porque está erroneamente convencido dia docilidade e da passividade dos ilustres integrantes do Partido Democrático Social~ no Congresso Nacional. FOi o que eu afirmei, esta é a intenção, este ê o alcance das minhas palavras; é o Presidente da República
quem ofende as Bancadas do Partido Democrático So~
cial, ao querer transferir para essas bancadas e responsabilidade solidária por um ato que ele, a não ser pela
forJ;a, pode adotar. nobre Senador Virgílio Távora,
O Sr. Virg(llo T'vora- Não queira transferir sua opinião também a toda a bancada da _oposição por igual
forma,
O SR. FÁBIO LUCENA- Esta é que é a realidade ...

v:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Informo ao_
nobre- orador que seu tempo está encerrado.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, vou concluir.
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.Com relaÇão aos conceitos de discordância que V. Ex•
emite a respeito de democracia, só há que concordar com
V. Ex• No entanto, é tatnbém direito_ tranqUilo, direito
assegurado, e

y,

Ex• o assegura.

O Sr. Virgílio Távora -

Que ninguém aqui nega.

_ O SR. FÁBIO LUCENA- h direito de qualquer um
de nós, independentemente dos partidos a que pertençamos, emitir nossas opiniàes, quer elas a8;radem ou dei~
xem de agradar aos titulares do Poder.
O Sr. Virgílio Távora- As opiníões podem ser emitidas õS insultos, não.

O SR. FÁBIO LUCENA- Insultado Excelência, foi

o Govemador_do seu Estado pelo Ministro do Interior.
InsuJtado foi o Governador do grande Estado do Cearâ
pela SUDENE._Jnsultado foi o Governador Gonzaga
Mota que, por ter declarado que apoiaria candidato do
Presídente_ d_~ República~ e que, no momento cm que o
Presidente d~ República declarou na televisão que abria
mão da coordenação do processo sucessório e transferia"
a _coordenação des_se processo P.ara o PDS, nesse momento _o Governador do Estadt;> de V. Ex• emprestou o
seu· apo'io ã c-andidatura presidencial do Vice-Presidente
Auteliano Chaves, e o que o Governador rec~beu em
troca? O insulto, uma agressão do Presidente da Re-pública, do Ministro do Interior e dos setores subalternos _dess_e Ministério . .Isto que ê insulto, nobre Senador
Yirgílio Tâvora ..
O Sr. VirgDio T'vora- LamentáveL.. S. Ex~ teve umr.
atitude, Sustentou-a, como o fez.
O SR. FÁBIO LUCENA- ... que ainda extravasou
para o bravo e sofrido povo cearense.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro ao nobre Senador quejâ se esgotou o tempo de que dispunha.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, peço a V,
Ex• releve haverMmeestendido além da advertência de V.
Ex•, e o fiz únicá ·e exclusivamente motivado pelo calor
dos apartes.
Era o que ti_!!ha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moa:yr Dalla) - Çoncedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lu_c_ena, para breve
cOmunicação:
O SR. HUBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para
breve comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores,
uma .das razões, senão a principal, que teria levado o exMinistro Hélio Beltrão a se demitir do Ministério da
Desburocratização e do Ministério da Previdência Social, segundo noticiou a imprensa à época, foi o fato de
se ter S. Ex• agastado profundamente com o menosprezo
que lhe foi devotado pela Presidência da República, no
tocante ao envio ao Congresso Nacional de um projeto
de lei que é hoje redamado por toda a sociedade brasileir~, sobretudo nesta hora de crise - o cham;;1do projeto
que institui o Estatuto da Microempresa,
Sabe V. Ex•, Sr. Presidente, que a microeinpresa, segundo estudos realizados pelo ex~Ministro Hélio B_eltrào, seria aquela que faturasse, por ano, até cerca de 60
milhões. A microempresa é a que mais emprega mão-deobra no Brasil.
Entretanto. a microempresa está profundamente sacrificada pelos encargos sociais que cada dia crescem com a
criação de novos tributos e o aumento das contribuições
da Previdência Social. Ainda agora, lê~se nos jornais que
o nosso ex-colega e eminente Ministro Jarbas Passarinho
propõe a instituição de um adicional ao Imposto Sobre a
Renda, -para cobrir o déficit da Previdência Social.
Sr. Presidente, dentro deste contexto é que estou nesta
tribuna para transcrever nos Anais da Casa memorial
que recebi da Associação das microempresas de João
Pessoa, capital da Paraíba, documento esse vazado nos
seguintes termos:
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Aos Senadores da Bancada da Paraíba
Senhores Senadores:
A Associação das Microempresas de João
Pessoa-AMEfJP, como legítima representante da
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categoria dos empresáfios dos pequenos negócios de
Pessoa, dirige-se aos Senhores Senadores, em
cãrãtef de apelo, para que façam valer a inteligênCia
política que sempre norteou os dignos representanJQãç

~I"
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tes do povo paraibano no Senado. votando pela
aprov.ação do "Estatuto da Microemprcsa" em sua
forma original. Certos do empenho dos Senhores na
defesa dos legítimos interesses --do povo parai bano
assinamos abaixo:

Março de 1984
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Ora, Sr. Presidente, ocorre que a Mensagem Presidencial enCaminhando esse projeto ao Con-gresSo Nacional
até hoje não chegou. Lemos pelos Jornais, há poucos_
dias, que estaria praticamente elaborada.
Ao terminar estas palavras, portanto, faço Um Veemente apelo ao Senhor Presidente da República, no sentido de que Sua Excelência envie, em caráter ãe urgênCiaurgentíssima, essa Mensagem ao Congresso Nacional,
para que a votemos aqui no menor espaço de- tempo
possível, a firri ae atendermos esse clamor nacional. Neste particular deixo também aqui o meu apelo à Liderança da Maioria dO-SenaOO--Federal, para que envie esforços junto ao Palácio do Planalto, para que venha a se
concretizar essa medida, que, se não resolve, pelo menos
atenua, em parte, esta fase de recessão em que se encontra mergülhada a economia brasileira. (Müito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador ltamar Franco, para breve comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO - (Para comunicação.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trãta-se ae comunicação, mas- creio- da maior importância.

Nos tempos atuais, os ·nossos heróicos prefeitos enfrenta-m, em suas administrações, o 3ngustiarite problema da"jnsuficiência de recursos.
As cidades demandam, cada vez mais, obras de infraestrutura no campo da saúde, educação, transporte, lazer, etc., e não há verba para atender a esses reclamos.
Parece que essa situação de verdadeira penúria financeira de nossas comunidades não sensibiliza as autoridades da área económica, principalmente quanto á liberação dos recursos federais aos municípios, como o Fundo de Participação.
Ainda ago~a, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República baixou instruções ao Banco doBrasil, determinando a retenção de dois terços daquele Fundo, segundo informações colhidas junto à Seçào de Valores ào Tesouro Nacionai ào Banco.
O Prefeito da cidade mineira de Carlos Chagas,
Natharil Brauer, reclama contra essa medidl:l lesiva aos
interesses de seu município, como de todos os demais,
tomada, abruptamente, sem nem ao menos uma comunicação prévia, e, mais ainda, sem amparo legal.
Sr. Presidente, portanto; ficam aqui o nosso protesto e
a nossa solicitação a V. Ex• e à Liderança do Governo

-nesta Casa para que veríriqueril a veracidade ou não da
-notíciii que trago ao ~enado da República.

Ó -SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• serâ
atendido.
O SR. PRESIDENTE (Moucyr Dullu)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para uma
breve comunicação.

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- Em 1972, depois de quinze anos à frente do episcopado do Piauí, o então Arcebispo de Teresina, Dom A velar
Brandão Vilela, foi elevado a Cardeal Primaz do Brasil.
Na ocasião, rcgi~trei o ausp_i~-~~_S()__ev~rtt_o_ nos an_?_i_s_deg_ta,
CaSã cxS.itei -a -~n-eSti~ável contribuição pr~stad; por
aquele eminente prelado, não apenas no campo religioso, ao---desenvolvimento do Piauí.
SubstitUído no Arcebispado por Dom José Freire Falcão, sobre o substituto voltaram-se, como natural, as vistas do Piauí, na expectativa de que apresentasse as mesmas qualidades saCúdoútis, morais e intelectuais daquele a que iria suceder. A missão, pois, não parecia fácil, O
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novo ArcebispO, porém, esc(rdado-no lema "Servir e.m
Humildade", aos poucos ganhou terreno, fincou raizes e
se firmou, definitivamente, junto ao clero, à família ca~
tólica e à populuçii.o inteira daquele Estado.

Nascido no Ceará em 1925, Dom José Freiie FalcãO
foi sagrado Bispo de Li~-~~iro do Norte (_CE) em 1967.
Ante.'> do EpiscopadO, foi profesSor, vígârio coo"perc:dor,-"
vice-diretor do Ginásio Diocesano, Diretor da Rádio
Educadora Jaguaribana, assistente de Movimentos de
Ação Católica e as:;essor do Regional Nordeste I par~ a
liturgia.

Transferido do Ceará t'devâdo a-Árcebispo de TeÍ'esina, Dom José Freire Falcão, membro da Comissão Episcopal do Departamento de EdUcação do Conselho Episcopal Latino-Americano -CELAM, membro da Sagrada Congregação para a Doutrina-da fé (Roinaf e presidente nacional do Movimento de Educação de Base
(MEB), passou a desenvolver no Piaui intensa e abra_ngente atividade no ministério episcopal, no jornalismo,
na educação, na cultura e no campo social.
Em resultado, em 1972 até os dias correntes, o Arcebispo de Teresina encheu, com destacado exemplo, ~n
fatígável amor e frutificante- frabalh-õ a _paiia~em_PiaUí.
--Lembro agora que, em 1979, face à norma do decretO-Cristus Dominus, 21, do II Concílio do Vaticano, regulamentado ·pela Carta Apostólica Eclesiae Sanctae, II,
Dom José Newton de Almeida Batista, modelo de Pastor
e de cidadão, renunciou ao governo pastoral da Arquidiocese de Brasília.
Cinco anos após, o SantO Padre João Paulo II houve
por bem de dar-lhe substituto e foi buscar, precisamente
na Capital do Piauí, no Arcebispo de Teresina, em Dom
José Freire Falcão, o novo Arcebispo de Brasília.
Evidente que todos os piauienses sentiremos a grande
ausência. Teremos todos os brasileiros, porém, a presença de Dom José Freire Falcão nil Capital dO Pa:fs;· a
par da certeza de que os desta circunscrição eclesiástica
terão no novo Arcebispo, a exemplo do que se despede,
um verdadeiro e autêntico Pastor.
Servindo em humildade, mas com a sabedoria que todos lhe reconhecem, com a competência e a elevação de
espírito que marcam a sua person-alidade, sobretudo com
as inabaláveis convicções e a fortaleza da fé que o anima,
por certo Dom José Freire Falcão desempen(wrá fecundo e nobilitante trabalho à frente da Arquidiocese de
BrasHia..
São os votos que, particularmente em nome -~o~
piauienses, formulo, nesta tarde,_da tribuna do Senãdo
Federal. (Muito bem!)

ao

e

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

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para uma
comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estava ausente do plenário justamente atendendo a
um telefonema do interior_de nossa terra, quando aqui se
expressou em palavras candentes mas verdadeiras o eminente representante por Minas Gerais, Itamar Franco.
Realmente." Sr. Presidente, a Liderança do Governo
protesta entender-se com as autoridades competentes para. no mais breve espaço de tempo, dar explicações sobre
o fato que, a seu ver, inicialmente, explicações mesmo
não tem. Estávamos recebendo telefonema sobre o mesmo assunto, isto é, sobre esta retenção de 2/3 do Fundo
de Participação dos Estados e dos MUnicípios.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, comõ
. Líder.

o SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. c;mo
LíJcr.__ pronunci<l o seguinte discurso. Sem revisão do
oradÕr.) ~Sr. _Presidente e Srs. Senadores.
Re~J~e_n~e, seria u!?a estupefuçã~ geral o Senador to- _
nl~f cCmh-eCirTientõ de- Que uS- aUtoridadeS da- área
e<:oriõmfco-financeira do Gq\o'erno res<;>l\o'eram, por sel,l

·li~;-fê-aíbTtr1'0~"-descUIT;prir ~~a -o'brig~rião ~~nstitucio;al

e legal lffipoS_t_ã Pelo Poder Le8islativ~. Normalmente,
seria alg9_ que nos deixaria estupefatos, indignados e moveda __ at~ a _qualquer um de !1ÓS a tomar a iniciativa de
--~~!!_<!._ !:._e_p_~es~n_t':l-_ção constituçiona[ capaz de obrigar ps
-ministros a cumprirem a determinação constitucional ou
até indiciar os resl?~ctiv9s resp_onsáveis em crime çl_e respôr!Sabilidl!de.Mas, Sr. Presidente, neste País acostumamo-nos a tudo. Infelizmente, lamentavelmente, as ações mais discricionárias, mas desrespeitadoras da lei, da vontade, da legitimidade nacional, da aspi!açào popu!~r, s~o tomadas,
qliii.Se -;,empre~1Tn-postás pof. interesses estrangeiros, por
interesses internacionàis, e esta certamente é uma delas,
pois é preciso cumprir os compromissos estabelecidos
com o Fundo Monet~rio Internacional. Então, os mu--~lPToS do- 81--Us1TQUe -~-à5J~so~f-evlvãffi, qu~ s--;ãrrumen1,--qUe 5e!lXenl, pãra-llsar a expr~ssà9 popular, !Jlas os comPromiSsOs -co-rTI -0 F-undo Monetário têm que ser mantido, porque isto é que é o sagrado.
O Sr. Vírgí1io Távora- Eminente Senador, por enquanto isso é u~a- mera suposi~ã_õ dC: V. Ex• ...

O SR. ROBERTO SATURNINO- O sagrado hoje,
no Brasil, é o interesse internacional, é o compromisso
assumido com os banqueiros. ls.to é que se tornou sagra-

do.
O Sr. VirgílJo Távora- ...ainda não sabe qual o moti'!LO~. -------·- - - ·

Cf SR. ROBERTO SATURNINO - Não é mais a
ConsLituição, não é mais a obrigação constitucional, mas
sim o ditame que vem pelos representantes do Fundo
que ubrem às portas dos Ministérios e dizem- olhe isso
aqui nUa pode ser, não. Fundo de participação não pode
ser, cortem 2/3, entiegti.em 1/3. E assim as medidas são
tomadas e ficamos nós aqui, Senadores e Deputados, a
ft~zer o quê? A protestar, cl;;~ro, a protestar, vem uma ex~
plicação daqui, uma explicação dali, mas o fato é que a
-- -evidência está aí, o desrespeito, sem a menor considera~ào_~9-- &d~-~~f:gi~~t~o. -O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex• um
te?

apar~

Q tilkªQJl~TQ .SATURNINO ~-Com muito prazer~ _notn:e.._S~_n_ador._

O Sr, Lomanto Júnior- Nobre Senador Roberto Sa~
turnirip, desd~ o mom~nto em que eu ouvi, através da
-palavra do Senador Jtumar Franco, essa denúncia, que
eu confesso a V. Ex• que não acredito, não posso acredi~
tur que nenhumu medida dessa possa ser tomada.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Senador Loman~
to Júnior é de não se acreditar, mas o Senador Itamar
Franco foi conferir e, de fato, verificou que é verdide.
O St. Lomanto Júnior- Continuo _dizendo que não
acredito, tão absurda ela é. Numa hora em que os municípios estão praticamente à beira da falência, vivendo
das migalhas do banquete orçamentário do País, o Fundo de Participação e a quota que os municípios recebem
do ICM são praticamente as únicas fontes de receita de
que dispõem os quase quatro mil municípios _do Brasil.
Tirar~se 2/3 do Fundo de Participação é condenara município a não pagãr os vencimentos do seu funcionalism-o, é condenar o município à estagnação. Acho que era
melhor até extinguir a figura do município do que tomar
uma medida dessa ordem .
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Ê verdade.
O Sr. Lomanto Júnior- Tenho certeza que o eminente Líder Virgílio Távora, q_ue alia, à sua condição de
Líder também a -esPeciulidade na área económica, S. Ex•
de~e_:estar al_armasi_o_.s:orn__e_sst~_no_tícia.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Certamente.

O Sr. Lomanto Júnior- E, por certo, porque a noticia transcende us fronteiras partidárias, elu ofende, de
certa maneira. a Constituição, tenho absoluta certeza de
que, com pressurosidade, S. Ex• trará o esclarecimento a
está Casa de que não tem -fundamento. carece de fundamento uma notícia como esta. Sem dúvida alguma, seria
um paradoxo para um Governo que quer fortalecer, que
tem procurado ajudar os municípios, adotar uma medida que seria de Iiquiduçào do município, que seria, acima
de tudo, ilegal porque constitui um Oagrante atentado à
Constituição.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador
Lo manto Júnior, o teor das suas palavras, concordo com
ele. Eu também acho que é difícil acreditar. Entretanto,
nobre Senador, como eu disse, nós nos habituamos averificar, a observar absurdos cometidos, com toda arrogância do autoritarismo, sem nenhum respeito à legislação, às obrigações constitucionais, que eu digo a V.
Ex~: Senador, embora tudo nos faça, até nos obrigue a
nãO acreditar, eu- realmente acredito que essa ordem tenha sido dada, e o Senador Itamar Franco conferiu.
Pode até, diante da indignação, diante da açào das lideranças do PDS, vir a ser reVista a: decisãO toffiada. Mas
eu acredito que realmente foi tomada essa decisão.
Como eu disse, os ditames estão lavrados na lei das imposições do Fundo Monetário, e não mais na Constituição e nas leís brasileíras. Assim é que fica aqui o nosso
protesto.
Qyço o _nobre_Senador Virgflio Távora, com muito interesse, e, depois, o Senador Marcondes Gadelha, o Senador I_tamar Franco, mas o nosso dever aqui é lavrar o
protesto, porque o fato ocorreu. Pode até vir a ser reformada essa decisão, mas o fato ocorreu, pelo protesto de
alguns prefeitos que começaram, imediatamente, a ligar
para os parlamentares, seus representantes no Congresso
Nacional.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V. Ex~ es- ta v<; presente, quando aqui, em brevíssima comunicação,
fizemos ciente à CaS:a de qUe- noS procuraríamos inteirar,
no mais breve espaço de tempo, do que tinha havido, dar
as explicações necessárias sobre algo que, a nosso ver,
não tem expUcação. Fomos os primeiros a declarar isso,
aqui, e dizer que realmente tínhamos recebido também
essa notícia. Numa sexta-feira é muito diffcil encontrar
uma autoridade financeira à mão. A esta hora está embar<.:ando para a China ou Japão o Ministro da fazenda,
e o seu Substituto não conseguiu, no breve espaço de
tempo, entre a comunicação e o discurso do eminente Senadill Itamar Franco, encontrá-lo. Ele está aqui em
Brusília. Logo que acabar esta discussão, procuraremos
S. Ex~ para verificar o que houve, já que, a nosso ver, o
fato extrapola, aparentemente, qualquer interpretação
lógica.

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Eu agradeço a

atençií.o de V. Ex•, e estou certo, V. E.x• há de tomar todas as providências para esclarecer, e atê para reformar
essa decisão. M<1s veja bem, Senador Virgílio Távora. V.
Ex•, por outra via, recebeu a mesma informação que o
Senador Itamar Franco, isto é, os deputados e senadores
estão recebendo a informação de que, efetivamente, foi
cancelada a transferência ...
O Sr. Virgílio Távora- Não estamos negando o fato,
não. Não estamosencampando se verídica ou não a noticia aqui apresentada porque ainda não ouvimos isso da
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boc~.Ldas_uutoridades competentes. Como o Senador I ta~
mar, recebemos uma reclamação, então, o que procuramos fazer? Certíficar-nos junto às autoridades competentes. Infelizmente, hoje é sexta-feira, o Ministro da Fa~
zenda está embarqmdo para uma viagem ao Extremo
Oriente, e o seu substituto não consegui detectar. Não te.
mos a esconder coisa alguma. Logo que soubermos, exporemos aqui, com todOS õs efeS e erres o que si..tcedf:li~-

O SR. ROBERTO SATURN!NO Ouço o Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Maroondes Gadelha -

Agradecido.

Nobre Senador Roberto

Saturnino, V. Ex• fala di!_húbitos que précisam sei eXOr-

cizados aqui nesta Casa. Eu acho que um deles, Excelência. ê exatamentc este de dar curso c grandiloqüência â
prirnt:ira informação, por mais absurda e inverosslmil
que ela sejn. Quanto mais bombástica for a notícia,
quanto mais esquisita for a informação, t<Jnto mais ela
d<Jrá Jarg:3s à imaginação. Eu acredito que se, de repente,
<Jiguém chcg<Jsse aqui e dissesse que o Banco do Brasil feochou as portas, imediatamente nós teríamos uma semana
ou um mi!s de discurso os mais indignados, até que alguém viesse explicar que o Banco do Brasil fechou as
suas. porta:> porque encerrou-se o expediente às 18 horas,
até que alguém viesse a reconhecer que, lamentavelmente, houve um lapso na transmissão da notícia, na interpretação da informação ... Eu ncho inteiramente ilógica,
absurda e inconseqüente .. .

O SR. ROBERTO SATURNINO estamos de acordo.

Quanto a isso,

O Sr. Marcondes Gadelha- ... matéria dessa natureza_
Não tem sentido alguém veicular, numã Casa~da responsabilidade do Senado da República que, de repente, o
Governo Federal, em nome de não sei quaís impos"ições,
cortou 2/3 do Fundo_ de Participação dos Municípios,
Nós sabemos a penúria ein que vlYem os municípios brasileiros, na hora presente, obrigados a arcar com sacrifícios, com encargos de toda ordem, recebendo apenas de
7 a 9% da receita deste País. Tivemos, nõ fim dO ano passado, uma brilhante vitória dos municfpios, através da
votação, pelas duas Casas do Congresso, da Emenda Passos
Pôrto. E até há bem pouco tempo, -recebi, ao contrário. ao revés da informação aqui veiculada; iiOtiCias
auspiciosas de prefeitos do interior do meu Estado dizendo que o Fundo de Participação, neste mês, subiu cem
por cento em relação ao do mês passado. Quer dizer, é
uma informação ... _
O SR. ROBERTO SATURNINO- Talvez esteja af a
explicação do ocorrido ...

O Sr. Marcondes Gadelha ~ ... bem maiS ao alcance da
verdade, porque estaria em consonância com a aplicaÇão
da Emenda Passos Pôrto. D_e modo que não acredito
que, por perversidade, por crueldade mental, oU razões
soezcs, de outra natureza, viesse o Governo a sufocar os
municípios, e mergufhar es-te-Pais num caos social e ins-ü~
tucional, não se sabe de quais conseqUências. Since<ramente, acho que notícias dessa natureza deveriam ser
avaliadas, sopesadas analisadas com cuidado antes de serem trazidas a público. t o caso, agora, do comportamento comedido do nobre Senador Virgílio Távora. S.
Ex~ prefere examinar, com mais cuidado. Não se trata,
evidentemente, -de querer negar autoridade ao Senador
Itamar Franco, desconhecer__sua inteligência privilegh~
da, para carrear quaisquer nOtícias que S~.- EX~ ache inconveniente trazer aqui a esta Casa, mas ê preciso dimensionar o fato e as conseqUências. Quer afzer, -as conseqüenci.il.s de uma informação dessa natureza, r>.ós não
podemos avaliar e, depois, talvez, não tenhamos con~
dições de corrigi-las inteirameiiie. De modo que é preci~
so um pouco de precaução, de cuidado, antes de trazer
uma notícia que fere, frontalmente, toda a lógica, todo o

discernimento, todo o entendimento do que seja harmonia, na vida administrativa e institlfcíOnal deste País.
O SR. ROBERTO SATURNINO -Nobre Senador
Marcondes Gadelha, vou_conc_eder o aparte ao Nobre
Senador Itamar Franco, mas, antes, quero dizer a V. Ex•
que i1ão foi a primei ri notícia; já foram duas; de fontes
difÚentes, ambas de parlamentares; um, Senador da
Oposiçi:io e, outro, Senador do Governo. Receberam de
seus respectivos Estados a mesma notícia. Em segundo
lugar, é nãsso dever, tendo sido veiculada essa notícia
-por dois Senadores, que a confirmaram aqui, no plenário
confirmaram o recebimento da noticia de fontes diferen~
tcs, é nOsSo dever, ao contrário de ocultar isso, de esconder isso, levar o assunto ao .conhecimento público, até
para provOcar uma reação, __ unia revisão_ dessa decisão,
ou uma explicação cabal de um equívoco lamentável,
tudo bcn1. Nós estaremos aqui para reconhecer e aceitar
a cxplicaçào. Agora, ocUltar o frito, nãQ. Nós, miJito ao
contrário, o que devemos fazer é alertar a opinião pública .do País, e, para isso, temos esta_ tribuna concedida
pela confiança poPular.
De forma que digo a V. Ex• que não creio ser esta notí~
cia completamente destituída de fundamento, porque se~
ria muita coincidência, uma versãci veiculada por duas
fontes tão distinta.s, mas, de qualquer forma, esperamos
que ela venha a ser revista e que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Achamos que o nosso dever ê
just;unente trizer este fato aqui, este assuntO aqui, nesta
tribuna.
O Sr. Itamar Franco --0 Senador Marcondes O ade-lha diz que "alguém veiculou ... ••Não foi "alguém", nãç.
Foi o Seil~dor Repie-sent_ante de Minas Gerais, _que é
tanto o Senador quanto S. Ex~ Não foi "aiguém". A
notícia foi veiCulada como obrigação do_ parlamentar de
meu Est~do, particularmente ~e um parlamentar reelei~
to. Recebi, pela manhã um telefoilema do Prefeito da cidade mineira de Cartas Chagas, dizendo que havia recebido informações, e havia confirmado essas inform.aç-ões, de que "2/3 dÕ Fundo de)articipação haviam
sidÕ cortados pelo Governo Federal. E solicitava meus
préstimos. Meu gabinete verificou junto- ao Banco do
Brasil a notída, e, realmente, foi cgntirmado que a SEPLAN havia determinado um corte de 2/3 do_Fundo de
Participãçào dos MUnicípios, Veja V. Ex~; o Senador
Marcondes Gadelha, que chega agora, homem cego na
-defesa do Governo, que não sabe nem o que está defendendo, porque chegou atrasado; não teve _o comportamento do nobre Senador Virgílio Távora que atendia,
também, a um telefonema do seu Estado. No meu Estado de Minas GeiaiS foi o PrefeitO é âo Es"t"aéfO d6 Sena~
dor Virgílio Távora, um prefeito, também, fazia a mes~
ma reclamação. Há coincidência quanto-aõSdois PrefeitOs. Que fiz eu? Troux.e"à tribuna o fato, pedi ao Sr. Presidente do Senado Federal que verificasse a sua pro_ceâência -ou nào, Solicitei, ·iilclt.isive; resPeitOsaffientii; à Li~
derança do Governo que também trouxesse ao Senado
Federal se era verdadeiro ou llão o corte estabelecido; de 2/3 do Fundo de Participação dos Municípios. Extrapolei eu, _Sr. Presidente, as minhas funções de parlamentar?
Não, evidentemente. Eu não tenho a cegueira que tem o
-Senador Marcondes Gadelha, absolutamente não tenhg.
Defender o Governo ê um direito que S.- Ex~ teni, mas
deveria ter verificado, ao entrar no Senado da República, o que foi dilo aqui. Não foi "alguém", Sr. Senador
Marcondes Gadelha; fui eu, com a minha responsabilidade de Senado_r pelo Estado de Minã.s Gerais, qUenl
troUxe a noticia. E esPero, exatamente com o pronunciamento do Senador Virgílio Távora, do Senador LOmaO.to Júnior e do Líder Senador Roberto Saturnino, que o
Governo não continue procedendo dessa maneira. Fui
procurã..âo, por exemplo, já noutro campo, por industriais da minha cidade, Juiz de Fora, uma cidade tipicamente industrial, que reclamavam do corte de crédito
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pelo Banco do BrasiL Tive oportunidade de falar com o
Presidente do Banco do Brasil, quando nós todos sabemos, aqui no Senado da República e neste Pais, que cento e quarenta bilhões foram retirados do Banco do Brasil
pela açào do Fundo Monetário InternacionaL Nós sabemos, Senador Roberto Saturnino, que a nossa ecoiíortJ.ia,
hoje, é dirigida de fora para dentro.
O SR. ROBERTO_SATURNINO- Este é um falQ.

O Sr. Itamar Franco- E quem desconhece, aqui, que
se firmou cõni. esse Fundo Monetário Internacional, Um
estatuto colonial? E a verdade aí está Sr. Presidente. O
que nós queremos é que o governo esclareça, pelas suas
lideranças e pelo Presidente do Senado da República, sC
é verdadeíro ou não o fato, fato gravíssimo, que fere, inclusive, a Constituição; se esse corte foi realmente determinado pela Secretaria do Planejamento.
Nós continuaremos, goste ou não o Senador Marcondes Gudelha, quer lhe agradem ou nào as nossas palavras, de defender, quando for nec~sário e q-uando for
pedido·, os ~Unicfpios do nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo do
nobre orador está esgotado.
O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR._ ROBERTO SATURNINO- Só para uma explicação. Quero dizer ao Senador Itamar Franco que,
realmente, todos os Senadores, e acho que nem mesmo o
Senador Marcondes Gadelha discordaria disso, observaram que a sua intenção foi a de defender os interesses dos
municfpios brasileiros, o respeito à Constituição, no
.cumprimento do seu mandato. O que S. Ex•levantou, foi
muito bem levantado, o seu grito de alerta foi, realmen~
te, o gesto de um ato parlamentar dos mais responsáveis,
o mais responsáveL Não terias: Ex' outr-a atifude senão
levantar, _de_nunciar o ocorrido, a informação que recebeu :__exigir as -~xplicações.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila. Fazendo _soar.a.
ca~paítlila.) - Lembro ao nobre Senador que já se eSgotou o temp~ de que d~spunha.

O SR. ROBERTO SATURNINO - S. Ex• se comportou com a maior responsabilidade; tein eretiVamente .
o apOio de iodos nós. Mas, eu gostaria de ouvir o nobre
Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro- b lamentável que nós tenhamos de passar no mínimo 48 horas com essa indecisão. O
fato de ser hoje uma sexta-feira, faz com que, no sâbadõ
e no domingo, todos os municípios do Brasil fiquem esperando uma resposta do Governo. t verdade ou é men~
tira? ~ falsa ou não essa afirmação? Ou, então, o BraSil
parou 48 horas? Esta que é a pergunta que eu queria deixar.
O SR. ROBERTO SATURNINO -4'. Ex• tem toda
razão.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex~ um aparte, para uma explicação pessoal?
O SR.. ROBERTO SATURNINO- Pois não! Peço
apenas que S. Ex~ seja breve.
O Sr. Mar~nd~s Gadelha - Eu fui citado nominalmente e apenas queria me explicar. Em nenhum momento, e a Taquigrafia é prova disso, eu tratei o nobre Senador Itamar Franco por alguém. O nobre Senador Itamar
Franco é uma das figuras mais respeitáveis desse Congresso Nacional e tem a minha admiração, a minha amizade pessoal e incondicional, e jamais eu o trataria de
uma forma anti-regimental. Se essa palavra saiu no meu
aparte, talvez se referisse a alguém süuil.do no seu Esta=
do, ou em outros Estados, que tenha dado telefonema.~
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para Brasília. É possível, eu não me record_o em que ponto eu usei a expressão alguém, mas com certeza não foi
referente ao eminente Senador Itamar Franco, que tem
toda a minha admiração, O segundo aspecto é que não
me lancei numa atitude cega de defesa do Governo, a Taquigrafia é testemunha disso, e em nenhum momento eu
citei o Governo. Apenas saí em defesa da verdade enquanto verdade ela mesma. Uma atitude quase que epistemológica, em defesa do conhecimento da verdade, pelo
cuidado com o tamanho da informação que foi trazida,

de que o Governo cortou 2/3 do Fundo de Participação.
Ê como se, de repente, o governo americano quando da
invasão de Pearl Harbor, não tivesse o cuidado de avaM
liar o seu efeito. Seria tão devastador, desculpe a compaM
ração, mas seria tãó devastador como se, de repente, o
governo americano não avaliasse, não tivesse o cuídado
de avaliar os efeitos de informações ou contrainformações nesse sentido, o que, lamentavelmente, resultou em problemas muíto graves. Mas esse cuidado
com o tamanho, com a capacidade de devastação da informação, nós temos que-ter, por maior que sc!Ja-a -riossii
posição, por mais intransigente que ela seja. Isso não se
refere só ao Governo, mas, talnbém, à Oposição.

Justificação

"Art. 165,_ A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos,além de outros que,
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição
soci.al:

--=--XXI- greve, salvO_ o disposto no art. 162.';

Agradeço o

º

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Sobre a me-_

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

De acordo

com o disposto no§ 2~> do art. 76, do Regimento Interno,
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'-Secreiãrio: · · - o requerinientó serã despachado à comissão pennanente
cuja _competência regimental se compreende a matéria a
ser estudada pela comissão especial que se pretende
h lido o seguite
criar.

REQUERIMENTO N• 9, DE 1984
Sobre a criaçilo de Comissão Especial, destinada a
preparo de proposição reformulando a legislaçilo
sobre greve.

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

ORDEM DO DIA
Exm9 Senhor Presidente do Senado Federal:·
Requeiro a V, Ex•, na forma prevista no Regimento
Interno, a criação de Comissão EspeCial destinada a realizar estUdos, os mais a-mploS posSíveiS, e a pr'êPa~rar- pro:.·-··
posição com vistas à reformulação da legislação que disciplina o direito de greve.
Dita Comissão Especial, a ser constituída na forma e
condições previstas nos arts. 75 e 76 do Regimento Interno do Senado Federal (Resolução n~> 93, de 1970, com as
alterações resu!ttJntes de Resoluções posteriores), serã
integrada por 7 (sete) membros, dispondo do prazo de
cento e oitenta ( 180) dias para a realização de seus trabaM
lhos atrás especificados.

Sobre a m~sa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo
Sr. !~>-Secretário.
E lido o seguinte
---~--~=-~~~-

- - - ·-
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação

A vigente legislação brasileira sobre greve, consubstanciada na Lei n~> 4.330, de ]9 de junho de 1964 e no
Decreto-lei n~> t.632, de 4 de agosto de 1978, tornou-se
evidentemente obsoleta, não somente porque edita sob
inspiração nlarca-damente autoritária, COmo também
porque, em conseqUência disso, não se compatibiliza
mais com a abertura política vivida pelo País ou com o
generalizãdo anseio das classes trabalhadoras, manifestado em todos os conclaves e cungressos realizados nos
últilmos anos.
O direito a greve é uma das mais importantes conquistas dos trabalhadores em todos os tempos, estando consagrado em nossa Constituição no art. 165, XXI, nos seguintes termos:

Entretanto, a lei ordinária editada para regular tal direito, a já citada n~> 4.330, de 1~> de junho de 1964, absoluaparte de V. Ex•
tamente não satisfaz visto como, ao contrário de simplesmente discipliná-lo, apenas cuidou de restringi-lo, inSr. Presidente, antes de encerrar, quero dizer à Casa
._ci!J.s!ve_t_ es_peçi~Jm~nt~. a_o_ enllmerar as _ativ_idaçies em
que está aqui o_ depoimento do nobre Senador Alfre_®.
que,
n_a forma doo disposto no art. 162, da Constituição,
Campos que recebeu telefonema do Prefeito de Teófilo
f!_ão_~e petTJ1-it~__a.reªlizaçào de greves, por essenciais.
Otoni, confirmando que também a Prefeitura de Teófilo
---..----:.---~l_é_s'-.çg_~..Q_ s_~!!__àQ__ba~~aJ>se "º--~~~e~siv~ rigor d~ Lei rt~"
Otoni foi cOrtada em dois terços do Fundo de Pat:ti~i
4.330,.<!~ 1~64, piincipalmente_.de ~eus arts. 12 a 1_6, que
paçào. Por conseguinte; Sr. Presidente, Srs. Senadores,
definem_?S meqcionad_as. atividades essenchiis, o regime
não se trata de nenhuma fantasia; alguma coisa de muito
cuidou de pressuroso mas nem por isto menos autorigrave ocorre e o nosso deyer, aqui, é protestar e exigir totárig,_ de_~c!!_t-ª-_f__ Qeç:_~~to-leL_n~> 1.632,_~e_4___4_e agosto_de
das as explicações.
··
1978, em conseqUência do que a greve,_de dirf:ito qui! áe..
Nada mais nos surpreende, Sr. Presidente, nada mais
veria ser, transformou-se em um tortuoso exercício de
nos surpreende neste País. Em matéria de desrespeito à
confrontação com o Estado.
lei e à Constituição, e de desconsideração aos interesses
Vale referir Projeto de autoria do ilustre líder Aloísio
nacionais em fUnção das exigênciaS--dos credores e dos
Chaves, aprovado nesta Casa e sem andamento na Câbanqueiros, nada mais nos surpreende.
mara dOs DeputadoS,- como tentativa elogiável de fevi-:.
Era isto o que tinha a dizer. (Muito bem!)
são da referida legislação.
A v:erd_ªd~_é, pois, que o País necessita urgentemente
COMPARECf;M MAJSSO SRS. SE:NADORES:
Qe_ r~form.J!l<ir__ li:_gl~ Jegjª-lação sobre greve, quando meMário Maia - Eunice Michiles - Claudioncii -ROiíz- -·
nos a fim de que os trabalhadores se libertem e possam
- Gaivão Modesto ....;..:;.-Alberto Silva --José Lins manifestar reiVindicações, sem. serem entendidos ou haMilton Cabral -Cid Sampaio- Passos Pôrto- Juvidos com·o agitadQres subversivos.
tahy Magalhães - José lgnâcío Ferreira - Alfredo
Sala das Sessões, 16 de março de t 984. - Nelson CarCampos - Mauro Borges- Marcelo Miranda - Afneiro.
fonso Camargo - Enéas Faria- Pedro Simon.

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Sábado I1

--------

.. REQUERIMENTO N• 10, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea "d". do Regimento lnM
terno, requeiro inversão dci Oidetn:-dõ Dia, a fim de que
a matéria constante do item n9 5 seja submetida ao Plenário em 19 lugar.
Sala das S_essões, 16 de março de 1984. --Senador Itamar Franco.

o requerimento que acaba de ser lido,
Os Srs. SenadOres qu6- o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O- Sr. Itamar Franco cação da votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai~se proceder à verificação requerida. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de "quorum" em plenário, a
Presidência irá suspender a sessão por alguns minutos e
fará acionar as campainhas, a fim de convocar ao plenârio os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às 16 horas, sendo reaberta ils
16 hora_s e_ 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã reaber-

ui a sessãO.
Persistindo a falta de número em plenârio, fica preju·
clicado o requerimento da inversão da Ordem do Dia.
Em conseqüência, ficam adiadas para a próxima sessão as matérias da pauta, constituída dos Projetas de Lei

da Cômara n<'s 2I/83, 90/83 e I43/83; Projeto de L<i do
Senado n9 l20f8l·Complementar; Requerimentos

n~'s

857/83 e 6/84; e Projetos de Lei do Senado n's I6/82,
280/80 e 21/83, em virtude de se acharem em-fase devotãÇàO.
- -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
p~lavra

ao nobre Senador Octávio Cardoso.

O SR. ACfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Hoje pela manhã, estive com o Ministro da Agricultura, Dr. Nestor Jost, porque desejava saber a política que
S.- Ex• imprimiria com relação ao trigo, e ouvi duas expressões que para mim representam um posicionamento
correto do Ministério. A primeira é de que é preciso teimar plantando trigo. A segunda, que é preciso pagar ao
produtor nacional o preço que nos custa, aqui, o trigo
importado.
O Brasil necessita, urgente, aumentar sua prod~ção de
trigo, e, ão mesffio tempo, melhorar o nível de produtiVidade, independente da região onde esta produção ocorra, pois ainda dependemos de mercado externo para suprir 60% de nossas necessidades, gastando dólares que
são escassos, especialmente neste momento de díficil
conjuntura ecOnômica qUe o País atravessa.
E esta reativação de triticultura nacional ê possível e
os resultados alcançados com a safra recémMcolhida mostram a viabilidade de se plantar trigo no País. O desestímulo aos agricultores para plantarem mais, neste ano,
ini.pediu que o Brasil colhesse, em 1983, uma das maiores
.e-lnelhoriS sirras dO cereal, diminuindo, sensivelmente, a
necessidade _de importação e economizando divisas.

Mesmo que os críticos de um programa mais arrojado
para o trigo aproveitem as sucessivas frustrações anteriores de Safra para mostrar a inviabilidade do aumento de
produção, a triticultura padece muito mais das indefiniçõ.es ~-e p_oHti~ agríco!a do que das perdas decorrentes
de'" cÕndkõeS CiimátiCãS advêrsas. O trigo é, apesar de
opiniões em contrário, uma das melhores opções para
- agricultura do Sul_do pafs, como cultura de inverno,
aproveitando as terras ocupadas no verão com soja, milho e outros produtos, fugindo assim da monocultura.
No momento em que o País precisa de produção e de
contenção de importações, ao lado do incremento das
exportações, o trigo é um dos itens que mais pesa em
nossas compras externas, tendo representado, em 1983,
cerca de 850 milhões de dólares. O Governo, para conter
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os gastos com o trigo, diminui as compras em volume,
numa tentativa, através da restriç8.o do Consumo, de mU-

do Banco do Brasil está pagan_do ao produtor nacional
cerca de 203 dólares, numa diferença equivalente a mais
de dois mil cruzeiros o saco~Sc o go~erno transferisse ao
prod~tor- nacioflal apenas o custo financeiro da imrortação de trigo, cerca _de 25 dólares à tonelada, o tri~icul
tor teria um adicional, pelo saco de 60 _quilos do cereal,
de mais de Cr$ I .200,00. Sem considerar qu_e a remuneração seria em cruzeiros c não em dólares.
O momento certo de mostrar a intenção do go'{erno de
contar com uma grande_ safra de trigo, em 1984, é agom,
quando o agricultor recém concluiu a colheita. E para
isso bastaria que o governo fixasse preço mínimo compensador c coloc.usse a disposiç-ão dO agricultor crédito
que atendesse as suas necessidades_ para o plantio d<1 próxima safra. Estas duas medidas deveriam ser anunciadas
no- ínício de cada ano, no máximo a~é 15 de jirleiro. O
País ntio pode deixar de aproveitar todas as potencialidades da terra e da infra-estrutura de armazenagem e de
maquinaria agrícola.
O trigo exerce um importante papel social que é manter a força de trabalho ocupado no inverno. Nos Estados
do Rio Grande do Sul e Puranâ, o trigo, no inverno, usa
o equivalente a 17% da ârea cultivada com milho e soja
duran_te o verão e rep_rcscnta 86% da área plantada no in~
verno. Estes dados evidenciam a grande ociosidade dos
fatores fiXos de produção (mão-de-obra, terra e rP.áquinas) durante o período de inverno. Por isso o plantio do
trigo, que cm mêdia é da or4cm de 2,5 milhões de hectares, tem grande reflexo no nível de emprego.
Ao mesmo tempo, estará viabilizando o grande·par4-ue industrial fabricante de insumos e de maquinaria
agríCola- e na outra pontà, o pleno aProveitamento de
nos~a agroindústria. Tudo isso se traduz em mais empregos c maior geração de riquezas. Poderá toda e~ta inovimCiltução do setor primário e dos setores a ele ligados ser
o ponto de partida da desejada retomada do crescimento
cconômico brasileiro e do fortulecimentQ d_o mercado interno.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas as considerações que desejava fazer, especialmente no momento
em que se iniciu à testa do Ministério da Agricultura o
ilustre brasileiro e rio-grandense Sr. Nestor Jost, que
tem, naturalmente, conhecimentp pleno da problemática
agrícola brasileira. S. Ex' foi um dos incentivadores da
cUlturà di soja do Rio-Grande do SuÇcomo produto secundário da lavoura de trigo, e hoje o trigo é.sccundário
com rcladio à lavoura de soja, mas precisa ser incentivado, para que se retome, de uma vez por todas, a anunciadu prioridade da agricultura nacional. Muito obrigado a
V. Ex~ (Muito bem! Palmas.)

dar hábitos alimentares profundamente arraigados,
desconhecendo-se que isto- ilão pode Ser feito de uma
horu para outra e que não existem substitutos à altura
para o pão c as massas. Para esta substituição é Precíso
tempo, campanha racionul, custo atrativo de sucedaneos.
Temos todo um trabalho de pesquisa para desenvolver
variedades de trigo adaptadas ao nosso clima e tipo de
solo. Há uma tradição de cultiv_o do trigo, principalmente no Rio Grande do Sul c no Paraná que serve de importante ponto de partid;t para aumento da produção.
Entretanto, cm virtude dos bons resultados obtidos
em teste de campo pei<J pesquisa em-áreas de cerrado do
Brasil Central o governo estimula esta cultura (no cerra»
do) e o Ministêrio da Agrkultura criou os DistritOs Tritícolas para coordenar atividadcs que levem a instalar definítivãmentc o trigO-riO cerrado com um volume expressivo de produção. Convém ressaltar. que a produção de
trigo que se _colheM Brasil Central, hoje 50 mil toneladas ou 1,5% da produção Nacional, não virá_ sub.stituir a
cultura do trigo nas áreas tradicionais de produç-ão, mas
sim virá complementar a produção nacionar e reduzir
nossa depcndéncia externa. O que falta é uma política do
governo em _relaç-ão à triticultura para d_evolver a confianç-a aos produtores quanto aos prCÇos c quanto à -segurança _contra as perdas. Sem dúvida, cm relação à -~a
fra última, houve_ um grande avanço no estímulo que o
Governo deu ao triticultor, notadamente quanto ao
preço que, se não é o desejado. ao menos foi satisfatórío
pura cobrir os custos dU produção. É necessário, no entunto, que haja continuidade de propósitos para que o
agricultor, ao manifestar sua intenção de plantio da safra
de 1984, não cstCju Cnvolvido nas mesmas incertezas dos_ -últimos anos.
O trigo representaria, além do melhor aproveitamento
da terra, a possibilidUde de a-proveitamento mais intensi»
vo da infru-estrutura_de armazenagem e maquiilaria que,
basicamente, é a mesma utiliZada para a soJU- e o milho.
Ocasionaria, também, a diminuição da capacidade ociosa de fornecedores de insumos, máquinas e implementas,
diminuindo_seus~cuslos operacionais e empregando mais
pessoas, por não _terem suas atividudes co"ncentradus-em
apenas meio ano.
Outras lavouras que poderiam ser desenvolvidas ao
mesmo período do trigo nào têm os mesmos efeitos mu[tiplh:udores tanto cconômica como socialmente. Felizmente, ao que parece, já foram superados os argumentos
dos que julgavam mais conveniente para o País a importação do cereal, dianta dos riscos da cultura, no País.
Q SR. PRESIDENTE (Moacyr Dllliu)-:-:- Concedo a
O Brasil precisa de produção e este é o momento adep~1~ra ao nobn.: Senador Lomanto Júnior.
quado para o Governo dar o estímulo necessário aos tríticuitorcs, motivuhdo-os dUplicarem ou triplicarem o
plantio na safra de 1984, uúavés de preços compensadoO SR. LO MANTO JÚNIOR(PDS--: BA,Pronuncia
rt!.'i. A equiparaçilo do preço do trigo nacional.-ern._dóli~
O seguirite discurso.) rcs, ao do trigo importado representaria uma: das melhõSAUDAÇÃO DO SENADOR LOMANTO Jú.
res medidas neste sentido. Permitiria a efetiva capitUliNIOR NA TRIBUNA DO SENADO AOS 15 ANOS
zação do agricultor, dandO-lhe condiçõCs, inclusiVe, df:
DA TV ARA TU.
livrar-se da totalidade ou boa parte de seus compromisSr. Presidente, Srs. Senadores:
sos bancários acumulados ao longo dos últimos anos,
A TV Aratu comemorou, ontem, 15 anos de ati vidadevido a frustrações e preços mínimos inadequados.
de.<; no meu Estado. Fundada por quatro dos mais dinâA recuperação econômica do País pode começar a
micos empresários da Bahia, Luiz Viana" Neto, Humbt:rpartir das grandes safras de verão, com destaque para a
to Castro, Milton Tavares e Carlos Alberto Jesuíno.
soja e o milho. O trigo seria a complementação e a contiDt::lide Os- primeiros dias da-sua fllildi!Cãô;ela CCiõQiiísnuidade da reativução do Sctor primário, com a vantatou a- liderança de audiência na Bahia e Vein mantendÕ,
gem adicional de diminuir a import<i.ção e atei1der-à meta
rieStCs 15 -anos, esta posição privilegiada. Conquistou a
de superávit na balança comercial brasileira, em 1984, de
admiração da Buhiu pela sua organização e pelo magnífi9 bilhões de dólares. Os recursos que seriam gastos com
co serviço que oferece à comunidade, tornando-se num
a compra de trigo poderiam aliviar a crítica situação dedos veículoS ae ·maior importância. Pos:.o m-eSmo dizer
que a TV Aratu é um dos porta-vozes -mais autênticos
falta de divisas pura a compra, no exterior, de matériasdas aspirações do povo da minha terra. O seu nome,
primas, insumos e componentes essenciais a movimenAratu, foi inspirado numa obra que é um marco decisivo
tação do nosso parque industrial.
do desenvolvimento baiano, que é o Centro Industri<ll de
O trigo i.mportudo, com despesas de frete e de custo fiAratu. Faço essa alusão porque o Centro Industrial de
nanceiro, está cm torno de 244 dólares à tonelada. A
Arutu signific<l muito de minha vid<l pública, diria mesCTRIN, (Departamento de ComerciaHzacào do Trigo)

mo que foi a maior obra do meu Governo, quando tive a
honra de dirigir o.s destinos do Estado e que definiu, _con·
solidou, o ingresso da Bahia nu era industrial.
Mas a TV Aratu com a simpatia que conquistou do
povo baiano, alcança os mais distantes rincões_ do interior do Estudo, busca a_goru completar a sua uu_diênciã.,
atingindo todos os seus municípios. t e.'ita a sua grande
meta., .anunciuda pelos seus dignos dirigentes, cujos nomes já citei aqui, que são os seus fundadores e continuum
na direçào daquela empresa. Quero transmitir a esses
quatro dinúmicos empresários as minhas congratulações, pelo éxito que alcançaram criando urp veíc1,1.lo de
informação da magnitude da TV-Aratu.

-O

Sr~Jutahy

Mag_alhàes- Permite V. E_x' um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Concedo o aparte ao
meu nobre colega de representação, SerütdOr Jt.l"tahi_ MagiiffiileS: O Sr. Jutah)' Magalhães- Es_tando aqui presente neste instante, ouvindo com toda a atenção o pronunciamento de V. Ex~ desejo manifestar minha solidariedade
às suas palavras, dizendo que tive a oportunidade de, há
poucos instantes, telegrafar para o Jesuino, pedindo que
ele transmitisse aos demais diretores, aos redutores,
apresentadores, repórteres e demais funcionários da TV
Arutu. as minhas congratulações pelo trabalho executado nesses 15 anos. Como V. Ex' bem disse, é um vcfculo
na Buhia que leva informação a todos os recantos de
nosso Estado, não apenas informações, mas também divertimento e educilçào. Um trabalho de equipe que colheu os frutos de uma grande_audiência. hoje, na Bahia.
Por issO, c-s!."t!s quatro empresários, todos nossos amigos
como de V. Ex', merecem os aplausos dos baianos. Estamos nós aqui neste instante para, juntamente com V.
Ex\ manifestar esses aplausos c os nossos votos de qLLe
prossigam nesta luta pelo engrandecimento de nosso Es·
tado, e que tenha o êxito continuado que sempre tiveram.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- O aparte de V. Ex•,
nobre Senador Jutahy Magalhães, _completa o quadro
real do sucesso daquele empreendimento no nosso Estado, ajuda a definir, o que representa hoje, para a BiLhia, a
TV Aratu.
QLLeria, ao encerrar essas palavras, no momento em
que me associo ao povo baiano que admira, que assiste,
que acompanha, que aplaude esse notável veículo de comtinicaçào, _cu queria levar as minhas congratulações
também aos seus servidores e focalizo a pessoa de um
dos seus mais dedicados colaboradores, que é exatamcnte o editor-chefe do Departamento de Jornalismo, o inteligente jornalista Jose Amikar. Nele, homenageio todos
os funcionários da TV Aratu, c quero, neste momento,
dizer que estou satisfeito com o seu _su~sso_. desejandolhe nova:; vitórias. (Muito bem!)
-- O SR. PRESID~NTE (Moacyr Daila)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Macicl.

O SR. MARCO MAC!ioL PRONCNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE Ã REI.ISÀÓ DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR.MEl.,/TE.

O ~R._e_l_tESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se~ador Virgílio Távora, que falará como
líder do PDS.

O SR. V!RGILJO TAVORA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERA PL'BLIC.WO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESID~NTE {Almir Pinto)- Cõncedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

f\,!arço de 1984

O SR. JAISON BARRETO (PM DB - SC. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ST5. Senadores:

Desde a eclosão da crise do petróleo, a importância
decisiva do ca!vào pura Ó futuro brasileiro tornou-se ób-via. Infelizmente, ao sCtor não se tem dUdo a pfiOriditde
que o interesse nacional impõe. E, Como se isso não bastu.sse, pretende-se, agora, a importação de carvão colombiano, numa operação que agravarâ muitos os problemas que envolvem as regiões carboníferas, conforme ain-

da esta semana afirmei desta tTióuna.
Face à importância do assunto, para o Brasil e, especialmente, Santa Catarina, reafirmo minha condenaçàÕ
à projetada importação, solicitando a V. Ex•, Sr, Presidente, considere parte integrante deste meu pronuncia~
menta o memorial da Federação das Indústrias de Santa
Catarina, documento que deve constar de nossos Anais,
em mais wna comprovação dos males que a pretendida
importaçtio trará ao BraSil e ao ini!u Estado,-caso ven-ha
a se concretizar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JA/SON BARRETO EM SEU DISCURSO:
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Presidência
MEMORIAL A SER ENCAMINHADO AO
SENHOR MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA
Excelentíssimo Senhor
Senador. César Cais
Digníssimo Mini~tro _das Minas e Energia
Brasília (DF)
Senhor Ministro,
As autoridades signatárias do presente memorial_._
preocupadas com as insisteittes noticias divulgadas na
imprensa e confumadas por setores do Ministêrio das
Minas e: Energia, sentem-se no deyer de vir à presença de
Vossa Excelência manifestar o seu total desacordo a
qu<1lqucr importaç~o de carvão energético da Colômbia.
Preliminarmente, cabe ressaltar que a indústria carbonífera dos 3 Estados produtorçs, constituída de empresas genuinamente nacionais, soube responder, a tempo e a hora, ao desafio governamental de aumento expressivo da oferta de carvão ao País, dentro do patriótico programa de substituição de energia importada por
energi<l n<1cional.
Não fora o descompasso ocorrido na realização de ou~
tras medidas no ciclo do carvão, especialmente no setor
de transporte e no de consumo, a sua contribuição, hoje
equivalente a 62.000 barris diârios de petróleo, ou seja,
de USS 700.000.000 (setecentos milhões de dólares)
anuais, já teria alcançado números maiS expre.c;sivos e desejados pela atual conjuntura.
Os imensos estoques de carvão, formados próximo às
minas, no porto de Imbituba e nos entrepostos da
CAEEB, sào indicadores seguros de que o crescimento
da produçlío superou o do consumo.
O Brasil ê, no presente, auto-suficiente na produção de
carvão energético, utilizado nos canais tradicionais e nos
novos segmentos que passaram a consumi-lo com total
sucesso técnico e económico_
Afirmar que a importaçUo de_carvão energético da Colômbia abrirá novas frentes de consumo para o nosso
carvão energêtico, não encontra respaldo nem lógica e
representa, meramente, informação inconsistente, pois a
inibição do consumo decorre, exclusivamente, de falta de
providência de órgãos governamentai§L Ol!_, o que é p!9r.
de medidas coercitivas ao consumo, impOstas pelá próprio Governo.
Dentre elas destaca-se a limitõ.lçào do paralelo 2()9 S,
que passa pela altura de Vitória (ES), acima do qual o
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prego nas regiões mineradoras, tomar ociosos os investimentos realizados e criar uma dependência energética
perniciosa, desneçe§sãr@ ~ o!J.erosa.
PQ~ _que não_ negoci'!!_ carvão_ metalúrgico com a Colômbia, -em quantidade ~dequada à regularização da
operação de trocas?
O Brasil importa mais de 5.000.000 de toneladas de
carvtio metalúrgico por ano- 350.000.000 de dólaresDiflgir uma parte dessa compra para a Colômbia resolveria, na realídade, _o problema comercial, sem criar as
grayes e i!)justi_flcadas conseqüências gue a aquisição de
carvão ~nergÚico trará.

carvão energético naciõnal não tem subsídio parcial de
trunsporte.
_
Enciuanto _par~:~__ os deri_v~~os de_ petróleo! depen~en_!~~
eiri-Sõ~- de_ i~_~ort~Ç-ão~ Os _preços ~~<.'! equai~~ados pa_ra
todO o PaíS, par"ã-o óleo Diesel e~ ao lOngO-da cO-sta, para
O- óleO combustível, os transportes sào subsidiados, o
carvão energétíco nacional é, artificialmente, impedido
de atender mercados potenciais que poderiam e deveriam aproveitá·lo.
O paradoxal paralelo 20° S, criado como s_e_ fora um
ato 'natural, irreversível e intransponível é, na realidade,
tiinll-rlcçào ·de tecnoC[atUs-pouco inspirados -ou plerlos dC
má vontade para com o carvão nacional e para com o
programa governamental, sintetizado por Vossa Excelêricia na magistr<ll _expressão: "INDEPENDE.NCIA
ENERGÉTICA, COM AUTONOMIA TEC::NOLÚGI·
CA"".
Pãra economizar cruzeiros no transporte do carvão
pretendem agora, gastar dólares com a importação de
carviio colombiano, como se o País estivesse desfrutando
de uma situ2çào cambial favorável, equivalente a 100 bilhões de dólares.
----~l_cgam, ~ambém, que~ importaç~? de_ carvão da Co_lômbiã Propicbria a rctomã-da de negÓciOs com ãqllele
Pais, onde dispomos de expressivos saldos comerciais,
que não poderão mais crescer.
Ora, se o Brasil vai ter que comprar daqueles países
onde vem obtendo saldos comerd~is, para reduzi~ los ou
zerá-los, a meta da obtenção de um superavit de 9 bilhões de dólares, na balança comercial de 1984, fica comprometida e irrealizável.
Sendo, contudo, mantidos os f1uxos comerciais nos 2
sentidos, para salvaguarda do seu próprio interesse, o
Brasil deve comprar produtos não disponíveis em seu
território. ImPortilr carvão energético Coloinbiano é desorganizar a indústria carbonífera nàcional, criar desem-

Não bastassem todas as considerações precedentes,
desde que cbrretos os dados da edição de Janj84, nq 83,
da Revista MinérioS, Extraçào e Processamento (Minerales - Extracción Y Procesamiento), pelos quais o
preço atual CIF, na Europa, é de USJ. 32,00/t para o carvão sulafricano e de US$ 42,00/t para o norteamericano, a transação em referência mereceria, igualmente, um reestudo, tendo um vista que o produto co~
lombiano - carvão - segundo informes oficiais da
CAEEB, teria um custo CIF Vitória de USS 64,00/t.
Além do mais, a objeção ao transporte a distância
maiores do carvão nacional é completamente esquecida,
no caso da import_ação do carvão colombiano.
Este, vindo da Saia de Portete, distante 7.000 Km de
Vitória, para misturar com o carvão energético nacional,
seria reembarcado para os portos do nordeste num esdrúxulo retorno, a _custa de cruzeiros e divisas.
Conhecendo-se alguns dados relativos ao carvão COw
lombiano que se pretende importar daquele País e os que
dizem rt.-speito aos produzidos no País, os têcnicos consultados organizaram o quadro abaixo, e chegaram a
conclusõ.es_diversas das divulgadas pela CAEEB, em recente trabalho que publi~ou.

CUSTOS COMPARATIVOS
Preço

Canão

Poder Calorífico Superior

Poder Calorífero inferior

(Crli(t)
Porto
Vitória

Kcalfkg

Preço
Crli/MKcal/kg

Kcalfkg

Preço
Crli/MKcalfkg

CE -JJOO

15.0t0,7l

3.130

4.765

2.855

5.258

~

CE-4700

42.664,96

4.700

9.078

4.405

9.685

CE- 5200

44.457.57

5.2U(r

8.850

4.905

9.063

CARVÃO
COLOM·
BIANO.

74.048,00

6.777

10.926

6.394

11.580

MIST.l

29.179,66

4.020

7.259

3.703

7.880

MIST.2

44.529.36

4:963

8.972

4.624

9.630

NOTAS:

(I)

(2)

preços divulgados pela CAEEB, com a
1.157,00)
~

ut!~ização_
~

da ta~~ -~o dólar
- - - - ~- - -~

d~ dia(~

USS =Cr$

~-

Mistura l = 76% de CE- 3300 e 24% de carvão importado
Mistura 2 = 50% de CE -3300 e 50% de carvão impOrtado

No quadro acima, são indicados os poderes caloríficos
superior e inferior e os carvões correspondentes.
___ Q parâmetro energético mais utilizado na comparação
de--combuStíveis é o prirrieiro, isto porque, raramente se
pratica o resfriamento dos produtos de combustão a
uma temperatura suficiente para obter-se a condensação
do vapor d'água gerado na combustão_ do hidrogênio.

Assim, o poder C3lorífico inferior é um dado arbitrário, que só tem valor para certos fins. Não se pode, em
resumo, afirmar que um poder calorífico inferior, baseado na absorção de calor, que, realmente, não se pode
aproveit2r, é o poder calorífico reaL
Os poderes caloríficos dos carvões nacionais são deter~
minados em base seca, conforme especificação constante
da Portaria CNP/DIPLAN n9 440, de 2lwl2-82.

0160
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Levando em conta a equação da "International Organization for Standa.rtization -

ISO":

PC! = PCS -

206H. 100 · Ut
---,--,----: • 23 u t
100- u
PCS = poder calorífico superior, a voiU.ffie COnstante
(joulesjg)
.
PCl = poder calorífico infel-IOr, a volume constante
·
(jou1esjg)
H = percentual de hidrogênio- no carvão
Ut, U = percentuais de umidade requeddos para cálculo. s·ãa nulos, quando o PCS ê dado em
base seca.
Utinzando os valores da citada Portaria n'~440 e considerando um teor exagerado de 6% de H para os carvões
nacionais, tem-se, então, os poderes caloríficos inferiores:
Carvão

COLOMBIAN0(1)
CE-3300
CE-4700

CE -5200

PCS (Kcaljkg)

hierarquicamente de segundo es~alão, fere e desrespeita
harmonia que deve orientar as grandes decisões governamentais.
Em resumo, as justifica!ivas apresentadas para a importação de carvão colombiano nà~ são convince'"nte:S,
sendo altamente d<:~nosa para o País a sua efetivação.
Para evitar a consumação do fat9, os signatário_s <:~pe
lam a Vo3.42Excelência no sentido de que medidas preventivas sejam, de imediato,__i_mplantaâas, a sabei-:
- 1~) adoção pela CACEX de política de similaridade,
no caSo de importação de carvão energétíCo,
-eXecutando-se os mesmos procedimentos nos demais sefores pr-otegidos por essa pOlítica:
2•) taxação pelo Conselho de Política Aduaneira - ·
Cf_~. com alíquot_as adequadas para a importa,ção-·ae
~~n·ão energético;
-J•) instituição pelo- Cõlúelho Monctõ.Írio Nacional
do Imposto sobre Operações financeiras - IOF, tal
como estendido ao petróleO. nas importações ·de cai-vão
energético.
Estão- os signatários convíctôS, Senh.or Ministro, de
que um estudo aprofundado da pretendida -importação
de carvão energétí.cO colombiuno, por todos os Órgãos
vinCuhi.dos à rri.ãtéria, conduzirá, inevítalmente, a uma
condusão: sua perniciosidude à indústria, aos Estados
pÍ-~dutores e ao Pals, é decorrência insofismável. A fim
de que novas investidas dá-espécie não possam ser intentadas, a adoção das medidas acima servirá como instrumento seguro e eficaz para eviiá-las, ass.eg~-ratido, ademais, a garantia a produtOres e consumidores de que o
carvão nacional continuará tendo apoio e que seu uso re·
trata os mais lídimos interesses nacionuis.
Florianópolis (SC)
~a

PCI (Kcal7kg)
6.394

6.777"
3.150

.. 2.85.5. (2.)

4.100
5.200

-4.405 (2)
4.905 (2)

(1) dados da CAEEB
(2) conclusões ígualmenie divergentes das apresentadas
pela CAEEB.

Cabe ressaltar que o estudo comparativo da energia
gerada pelos carvões em análise ou de misturas do nacional com o importado, além de apresentar as inConveniências apontadas, aí inclUídas a- do preço, parte da premissa discutível, a da viabilidade dCssas- misturas.
~ importante lembrar que a: blendagem de carvões de
diferentes jazimentos s6 põdé- ser assumida após acurados estudos técnicos, uma vez Que a ín-dispeftsâVd homogeneização dos carvões envolvidos origina um produto
com caracter[sticas totalmente diferentes, principalmente no tocante à influ_ênc.ia da cinza nos processos onde a
mistura vai ser utilizada. Seria temerário assegurar, a
priori, ser ela conselhável ou possível.
t_ fácil verificar, pelos fatores aduz:idos, que a importação de carvão energético colombiano está sendo feito à
luz de enfoque contrário aos intereSses ríograndenses,
catarineilses, paranaerise:S e, por extensão, brasileiros.
Temos que adaptar nossos equipamentos e-máquinas
à matéria-prima existente no País. Admitir o inverso,
alheando-a do_ processo produtivo, sem um estud_o da
possibilidade de sua _ad<:;quação, é cometer um erro com
reflexos imprevisíveLo; i10 pfeSenteeno futuro.
O exemplo d<~ taconita americana é clássíco. Minério
com cerca de 20% de teor metõ.ÍlicO,jiiffiais seria aproveitado no Brasil, que dispõe de imensas reservas- de fe"rro,
de alto teor. No entanto, em lugar de importar, luxo a
que eles se podem dar, desenvolveram a pelotização, que
atende praticamente a todas as necessidades do pals em
ferro.
A importação de carvão energético da Colômbia passa, assim, a empresár"icis e oUtroS, um diploma âe pri~
mários.
Aí está o exc;mplo da indústria do cime"ilto, -que racional e patrioticamente emJ)cnh-oú-sc no programa de
substituição do ó!_eo combustível. De pequeno consumidor de carvão energético, em 1979, 120:000 t; alÇOu a categoria de grande, tendo adquirido 2.2 niilhões de toneladas, em 1983, apesar da fase recessiva que asfixia a atividade industrial.
Merece também destaque, a estranha exclusão, no
equacionamento desse problema, da Comissão Nacional
de Energia, responsável pela política energética brasileira e do Conselho Nacional do Petróleo, órgão que juris~
didona o setor do carvão, os quais até agora, não fofãm
oficialmente ·consultados. A importação de carvão da
Colõmbia, pretendida e arquitetada por um organismo

- O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez trago à baila o problema crucial do desencontro do governo com o povo ou pelo menos com_ a
aspiração do povo brasileiro na área política, ou seja, a
volta da eleição direta do futuro Presidente da Repúbli~

ca.
Hoje, transcrevo a manifestação a favor da eleição
"rlireta já" da unanimidade dos Srs. Vereadores da
maior cidade de Mato Grosso, fom Cuiabá, ou seja,
Rondonópolis.
·
Ali, Sr. Presidente, Srs. Senadores, só existem vereadores do PMDB e do PDS _e a Moção de Apoio às
eleições "diretas já" foi aprOVada, repito, por unanimidade.
A iniciativa do apoio a "Emenda Dante de Oliveira",
foi do nobre Vereador Dr. William Rodrigues Dias,
Líder da Bancada do PMDB.
Solicito, Sr_ Presidente, Srs. Senadores, a transcrição
da "Moção de Apoio" citada e unanimente aprovad<:~.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
GASTÃO MULLER EM SEU DISCURSO.:

ESTADO DE MATO GROSSO
CÁMARA DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
M_oção de Apoio
Autor: Vereador Dr. William Rodrigues Dias- PMDB.
Sr. Presidente
Apresento à Mesa, ouvido o Douto Plenário, dispensadas as formalidades regimentais, Moçi.o de Apoio, aos
Deputados Federais e Senadores da República, representantes de Mato Grosso, para que apoiem a Emenda
Dante de Oliveira, restituindo as Eleições Diretas para a
Presidência da República.

Tenho certeza, que estes ilustres homens públicos, responsáveis que são pelo futuro da Nação Brasileira, também estão imbuídos no firme propósito de levar este
País, ora doente devido u má administração recebida, à
retomad~ do desenvol;,imento e, em conseqUência, à melhoria de vida dos nossos trabalhadores.
Nós não vemos outra saídu senão as Eleições Diretas
para a Presidência da -~epúblíca imediatamente, pois,
sorri cri te um Presidente eleito pelo voto do povo" e com o
seu total apoiq conseguirá chegar ao final de seu mandato.
No entanto, existe ainda um pequeno grupo de entreguistas da Pátria que siio contra esta Emenda e, cabe aos
~~l!b-_9_r~~ue foram eleitos pelo voto popular, defCnder
os_ interesses desse povo sofrido e espoliado por este gove_mo.militarista e inconscqilente que já dura vinte anos
pois, as Eleições Diretas são antes de tudo um direito
adiquirido e garantido pela Constituição no seu art. li',
parágrafo !Q.
Contamos com o apoio de todos aqueles q_~, dignos
de ocuparem a Tribuna Nacional, ar.rovarão a Emenda
Dante de Oliveira.
Sala dus Sessões da Câmara Municipal de Rondonópolis em, 21 de fevereiro de 1984.- Dr. William Rodrigues Dias, Uder da Bancada do PMDB - Vereador.
O SR: PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO {PDS- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Corre a notíciu da instalação de uma indústria de esmaga~ento. de soj~a.no Planalto Central.
. Alvtssaretra notJCm!
lniludivcl é a vocação agrícola do cerrado para a produção de grãos em larga escala, quer pelo acesso às imcn-.
sas extensões contínuas de terras agricultáveis que apresenta, quer pelo tipo de agricultura que impõe, sempre,
um alto (ndlcc de tecnificaçào.
Agora, que tais fatores atraem para a região, sign-ificativos volumes: de recursos privados para investimeT1tO
agrícola, impõe-se equacionar rapidamente o problema
ma da agroindústria, que, sem dúvida, poderá ampliar
consideravelmente as possibilidades de ganho do produtor rural, além de criar empregos tão necessários ao desen~·olvimento regional e eH minar o turismo da soja; que
passeia do cerrado aos centros industriais e, daí, regressa
à origem sob a forma de óleos e farelos para ser consumidu.
A eliminação desse turismo concorrerá decisivamente
para a redução do custo dos produtos finais dessa leguminosa em beneficio da população, hoje numerosa, ins~
talada no Planalto CentraL
Necessária e urgente é, pois, a instalação da agroin."
dústria da soja nu região geoeconômiCa do Distrito Federai.
Há de considerar, todavia, que mil formas poderão ser
utilizadas para a implantaç~o dessa indústria. Somente
uma destas, porém, apresenta maior grau de adequação
às ncc1::ssidades da região e do País.
Refiro-me à forma cooperativa.
EstUdos de h4 muito realizados pela Universidade do
Rio dos Sinos, sob a coordenação do Professor Roque
Lauschncr, rcvclaram que num modelo desenvolvido de
economia, o produto agrícola contém apenas 11% devalor din:tamcntc gerado pelo produtor rural; 2 I% desse
valor são gerados pelo setor de insumos e 68% pela industrialização, comercialização e armazenagem. Fácil
observar que 89% do valor final do produto agrfcola são
gerados na cidade, no modelo estudado.
Por outro lado, a desproporção do capital necessário
para o agricultor gerar esses 11% do valor final do pro·
duto agrícola, em relação aos 89% gerados pela cidade é
tanta que, para flcar com todo o setor de armazenagem,
industrializ;iÇào c comercialização final de:;se produto,
teria que investir apenas 15% a mais do "que já investe-.
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Por esse simples enUnciado __ apercebe-s_e facilmente
que, enquanto o agricultor não detiver o controle da

agroindústria, da ã-rmai:enãgem e da comercializaçãO final de seu produto, estará condenado a fazer altos investimentos de baixa retribuição e com isso, a reduzir a agricultura, à econ_or:tia de segunda classe.
Se o agricultor conseguir acesso à industrialização e à
comercialização final de seu produto, a capacidade pro-

dutiva do setoJ agrícola serâ. efetivamente fortalecida e
estaremos caminhando no rumo certo da vocação económica deste Pais.
Mas como poderá o agricultor, na sua expressão massiva, atingir meta tão custosa?
Através _de cooperativas!
Por isso defendemos a implantação da agroindústría
da soja, no Distrito Federal, num esquema cooperativisw
ta.
Reúnamwse as cooperativas de produção com as autow
ridades governamentais, para viabilizar esse importantísw
simo empreendimento dentro das máíofes possibilidades
sociais e económicas que ele encerra.
Apelo ao Exm\' Sr. Ministro da Agricultura, Nestor
Jost: ao Exm<1 Sr, Governadar José Ornellas e às autoridades financeiras que- não _descurem desse aspecto dit
questão.
O Brasil não está em condições de continuar cometendo equívocos. E a descapitalização dos agricultores, a
pauperizaçào da agricultura é o mais grave equívoco que
já se cometeu neste Pais,
A Organização das Cooperativas do Distrito Federal,
que tenho a honra de presidir, abre suas -portas, junto
deste apelo, para intermediar qualquer gestão nesse s_enw
tido.
Com a palavra o Governo!
Obrigado!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES (PMDB -GO. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Distrito Federal está encravado no Estado de Goiás
e quase todos os problemas que afetam, para- melhor ou
para pior, sua economia acarretam- os mesmos efeitos-no
sul desta unidade da Federação. t útil e bem lembrada a
sistematização do escoamento dos cercais e outros prow
dutos goianos, através das rodovias e ferrovias. que le-vam à estrada de ferro Vitória- Minas, quase que inteiramente ocupadu com o escoamento de minério, sob a adw
ministração da Companhia Vale do Rio .Doce.
No transporte pesado, de grandes tone'lagens a longas
distâncias c médias velocidades, deve-se usar os meios de
transporte muis burutos, ou seja, hidrovia ou ferroviaL O
transporte rodoviário, nessas circunstâncias, custa de 60
a 80% mais C<lro do que o ferroviário, criando maior dificuldade para a c:.1pacidadc de competiçãO dos nossos
produtos agrícolas no exterior.
As dcficiêncius de transporte e o uso freqUente do
transporte rodoviário são o maior fator de encarecimento dos nossos produtos e nUa tanto as dificuldades referentes especificamente à agricultura.
É fundamental :.1 melhoria do tiecho da Rede Ferrow
viária Federal até o entroncamento com os trilhos da
moderna c eficiente ferrovia da Companhia Vale do Rio
Doce. Entretanto, a grande solução do futuro e talvez, a
médio praLo, será a instalação de u_m porto fluvial de
grande porte, a ISO quilómetros uo norte de Brasília e
dai, até o porto de Belém, numa extensão total de mãis
de 2.000 quilómetros de utilização da grande hidrovia da
bacia do Tocantins.
Esse será um dos maiores passos no aproveitamento
múltiplo e integrado do Tocantins. interligado com o
projeto Carajás e que dará ao Brasil um novo e magnífico horizonte de progresso, a exemplo dos países mais de~
senvolvidos do mundo, que têm na utílízação dos seus
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grandes rios as maiores alavancas do seu progresso. Vale
lembrar, Srs. Senadores, a importância de um projeto
colno es-~.- urriã vez que a produção de soja dO-Estado de
Goiás este ano é de l mHhào e 400 mil toneladas, dada a
sua superioridade em áreas cultiváveis sobre o Distrito
Federal, cuja produção é _de 200 mil toneladas,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Conf~rme V. E>;~ tem assistido, os empresários (com
hon_rosas exceções)_ transformaram o FGTS numa pode-rosa máquina de desemprego, e estamos hoje chegando
às raias da vergonha, vendo entidades negociando até
mesmo a redução de salários para que os trabalhadores
não sejam demitidQs, Enquanto isso, as empresas trocam
seus empregados com a mesma facilidade com que se
troca um parafuso de uma engrenagem qualquer, vez
que nada têm a pagar, pois a "indenização" desses infeH~
zes já foi depositada em suaves prestações mensais de 8%

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se~ador Itamar Franco.
0 SR-.IÍAMAR FRANCO (PMDB _ MG~Pronuncia

0

do ordenado. A ganância predomina nos interesses empresariais e o aspecto social que deve presidir as relações
capital e trabalho, foi de todo abandonado.

_seguinte disc_urso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadow

r~~emos debatido nesta tribuna, ao longo de nosso
mandatg, questões de interesse dos trabalhadores e apow
sentados deste País.

t: diante desse quadr-o, prezado Senador, que lhe trago
a presente sugestão, solicitando a aperfeiçoe e adapte no
que preciso for, e que passo a expor:
-Transformação do FOIS nr.im "programa" nos
moldes do PIS e do PASEP, isto é, obrigatório. Assim,
acabaríamos com a farsa "opção", e todos os trabalhadores ao serem admitidos estariam automaticamente ins-

Não só através de pronunciamentos mas, também,
apresentando projetas de lei na área social, que venham
beneficiar a sofrida classe trabalhadora brasileira, mui-- tOS---dos quais, infelizmente, tramitando morosamente
neStã Casa.
- --

crítos no "programa" tal qual no INPS, no PISe no PAw

SEP.

Ainda agora, Sr. Presidente, recebemos apelo do Sin~O percentual mensal de depósitO do FGTS, atualdicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
mente fixado em S%, poderia ser reduzido (por eXemplo)
de JuiL de Fora, pelo seu Presidente George Rooke, para
para 4 ou S% 0 que traria um substancial alívio na carga
trazer à discussão no Congresso de alguns aSpectos do
tributária e de obrigações da empresa.
_Porem, em caso de dispensa sem justa causa, a emw
instituto do Fundo de Garantia do Tempo de Ser~,
no intuito de aperfeiçoá-lo e servir, de fato, aos interesses
presa indenizaria 0 empregado normalmente, ou seja, na
do.s assalariados.
fornia da CLT (art. 477) que afifüll de contas ainda exisExtinta a estabilidade no nosso Direito do Trabalho
te. Assim, um trabalhador com cinco anos de casa, seria
há quase duas décadas, o Fundo de Garantia- do Tempo
indenizado com o equivalente a cinco ordenados, e assim
de Serviço, que a substit"uiu, não atingiu, realmente, os
por diante,
fin-s para que Íoi criado. O trf!b_~~ª-<.l.<?S_~il!:'_s~ -~SQ!(_)_~gi-:__ ----Esse trabalhador despedido e indenizado na forma
ct0Cn1 seus CiTfciiOS.-Pri-;;cipalmente quanto à_ manu: - - acima, não levantaria os depósitos do FGTS que aí sim,
tCTIÇUciCie seu etn(:m~go:· -- --- -se transformaria num "Fundo de Garantia", somente
Aquele Sindicato mineiro vem agorã oferecer-_sugesw
podendo fazê-lo em determinadas condiç_ões, como por
tões importantes na nlatéria, como a transformação do
exemplo, a permanência por mais de 3 ou 4 meses em dew
Fundo de Garantia em um programa nos moldes do PIS
sem prego, ou com 0 advento da aposentadoria. Dessa
eEASEP, redução do percentual mensal de depósito do
forma, com a redução substancial dos saques, mesmo
Fundo c outras medidas para aperfeiçoáwlo em favor do
com a diminuição percentual de recolhimento proposta
trabalhador.
acima, não haveria o esvaziamento de recUrsos para o
O documt::nto, Sr. Presidente, que ora transcrevemos,
BNH.
está sendo estudado e examinado, pela Assessoria do Se- nado para posterior tran_sformaçào, se for o caso, em
projeto de lei.
Era 0 que tinha a dizer. (Muito bem!)

Tais medidas, queremos crer, trariam benefícios para
todos, governo e trabalhadores, já que diminuiria 0 dew
sem prego, na medida em que as empresas se seniiriam
desencorajadas para essa prática indiscriminada. APrevidên~·ia Social, hoje em séria ciiSe; aumentada substan.:-cialmente a sua receita, pois, cada desempregado repre-sent:.l uma receita a menos para a PrevidênCia, além de se
tornar um cliente crónico do INPS.
Quando a se dizer, eventuamente, que estariam havendo uma espécie de "'bítributação", para o empregadores,
essa não existe, pois provado está que o FGTS, a partir
do sCgundo ano de casa, não equivale; quando das dispensas, nem à nletade do que teria direito o trabalhador
se indenizado na forma da CLT: Ademais, como o principal objetivo da idéia é exatamente o de tentar frear ou
diminuir o desemp"Tego e a alta rotatividade da mão-deobra, nada mais lógico que onerar as empresas no ato
das demissões, hoje extremamente fáceis e baratas.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
~ SINDICATO TIOS EMPREGADOS El\1
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE JUIZ DE
FORA

FUNDADO EM 27 DE NOVEMBRO DE 1932
OF/39/84/MLMS
Juiz de Fora, 13 de fevereiro de 1984
Exce-lentíssimo Senhor
Doutor ltamur Augusto C. Franco
DD. Senador da República Federativa do Brasil
_ BRASILJA (DF)
Senhor Senador:
Na qualidade de Dirigente Sindical da categoria bancária de Juiz de Fora, com a preocupação hoje comum a
todos_ os brasileiros e em especial da classe trabalhadora, __
assolada pelo fantasma dQ desemprego, dirijo-me a
Ex• para apresentar-lhe algumas sugestões que, creio,
poderão resultar em Projeto de Lei capaz de dissipar um
pouco 0 sombrio quudro que se desenha em nossa pátria.
Faço-o na pessou de V. EK' sabedor que sou da preocupaçã() que- sempre demonstrou com os probl~mus que
anigem o trabalhador e na esperança de estar assim, con- tribui_ndo d~ alguma forma na busca_ de melhores dias
para meus companheiros trabalhadores e estabelecimen~
to de uma sociedade cada vez mais justa e perfeita.

-v.

'-

Essa, cm síntese, ilustre Senador, é a idéia que reconhecemos não ser talvez a melhor das soluções, mas que
p~rece-nos- hoje uma das únicas fórmulas capazes de vencer á resistência do poder económico e das multinacionais que hoje, lamentavelmente, ditam as regras do jogo
no trato social e nos estão arrastando para um capitalismo cada vez mais selvagem e desumano.
Na expectativa de V. Ex~ examinar as sugestões apre-sentadas com a atenção que lhe é peculiar, prevaleço-me
da oportunidade para reiterarwlhc os protestos da mais
ulw _estima e _consideração, subscrevendo»me com as
inuís cordiais
Saudações sindicalistas.- George Benjamim Paes
Rooke, Presidente_do Sindicato dos Bancários de Juiz de
FQra,

O SR.

PRESID~NTE

(Aimir Pinto)- Não há mais

oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária da próxima
segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara n~' 21, d~ 1983 (n"' 5.472/81, na Casa de ori&:em), que
dá o nome de "Bernardino de Souza'' à ponte sobre o rio
Real, na BR-101, divisa dos Estados da Ba1iia e de Sergi-

pe, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob ~'_703, de I983,da

Plenário, preste inforrriações sobre a- crise económica e
firianceira da Previdência e Assistência Sõcial.

Vàta~ão, eni. primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-.
nado ns> 16, de 1982, de autoria do Senador Lãzaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n9s 817 e 818, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade" e
juridicidadc; e
- de Economia, favoráveL
_8_

Comissão
-

de TranspOrtes, Cõmi..micações e Obras Públicas.

2
Votação, em turno único, do -Projeto de Lei da Câmara n~' 90, de 1983 (n"' 2.747/80, na Casa de-origem);- que
acrescenta dispositivo ao art. 791 da Consolidação das
Leis d_o Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de
l~> de maio de 1943, dispondo sobre a constHuição de
Procuradores, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~>s 905 e 906, das
Comissões;
- de Constituição e Justiça, e
- de Legislação Social.

Votação, em turno único, do ProjetO-de Lei da-Câmara n~' 143, de 1983 (n~' 4.120/80, na Casa de origeffi), ·que
altera a redaçào "do art. 112 da Lei nl' 1.711, de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob O' 909, de 1983, da
Comissão
-

Março de 1984

Dlf.RJ()_i)O CONGRESSO NACIONAL (Séção II)

0161 Sábado- 17

de Serviço Público Civil.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~' 120, de 1981- Complementar, de autoria do Senador
Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar nl' 26, de I I de setembro de 1975, que unifícOu o
PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob nl's 858 e 859, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucicin"alidade e
juridicidade; e-de Finanças, favoráveL

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 857, de
1983, de_ autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,

nos termos dos arts~75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a cria~ão de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem corno a extensão de subsfdios concedi~
dos ao setor petrolífero. (Dependendo de PareCer da Comissão de ConstitüiÇão e Justiça.)

VotaÇãO, em turno único, do RequerimentO nQ- 6~--de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy

Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Mi-

nistro Jarbas Gon~afVes Passarinh-o, do Ministério -da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos t,ennos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opíne sobre a escolha
de magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justlça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José Ignácio Ferreira.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique SantiUo, que dispõe
sobre a redução do pre~o do álcool para venda aproprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiros-, mediante subsfdio, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob ns> 7l0, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessàq às 17 horas e 45 minutos.) ___ _

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALO YS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 15·3·84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO iJd ORADOR,
SERIA PUBLICÁDO POSTER!ÓRMENTE:
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Como
Líder, pionuricia O seguinte diScurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores;
Alçado novamente à Liderança do PDS pela confiança de meus ilustres pareS, renovo meu comPromisso
de exercê-Ia com a plena consciência da responsabilidade
Ctue lhe é inerente nesta hora crucial da vida brasileira. O
êxito que vamos perseguir dependerá, sem dúvida, em
grande parte, do apoio amplo e irrestfil:o que, estou cer~
to, continuarei a receber de meus eminentes colegas que
me reconduziram a esta função.
A a tua! legislatura inaugurou~se sob clima de grande
expect<Jtiva polftica. Este é, sem dúvida, um ano especial
no calendário político, porque se apresenta sob o impacto de aspirações sociais e poHticas que se digladiam
numa atmosfera de densa competição que invade todos
os setores da sociedade -brasileira.
De um lado, a crise económica- rerlitente e adversa,
resistindo aos remédios amaríssimos ministrados pelos
técnicos que têm a responsabilidade maior pOr esse s.etor
do governo; crise cruel e devastadora da economia nacional, que se alimenta de condições injustas e discriminatórias do sistema- financeiro interflacionaJ; cOntra 6
qual, debalde, temos clamado.
Ainda não se apagaram os ecos do protesto duro viril que o Presidente Figueiredo lançou na 37• SeSsão da

e

ASsenlbléia-Geral- dã Orgãnização das Nações Unidas,
em 1982.
Em todos os conclaves internacionais, sem exceção,
como nos encontros a nível de Chefe de Governo, o Brasil tem reiterado seus reclamos e tentado alicerçar uma
c-onduta Comum, Cãpai de' criar novos meios de perSuasão e mecaniSmOs de procedimento internacional.
Ano passado tivemos oportunidade de enforcar esse
aspecto da conjuntura internacional no pronunciamento
que, em idênticas circunstâncias, fizemos da tribuna desta Casa.
Hoje, pouco temos a acrescentar a esse qi.iadro. A
mensagem do Presidente Figueiredo não esconde ess-as
díficuldades, nem omite a_ apreensão em face do des~
dobr_am~nto dessa crise, cuja Superação, por exigir solução politica de alto nívc;:l, não pode ser excluída do entendimento· amplo que julgamos indispensável para superar os óbices- com que se defronta o processo de redemocfitízação Cfo País.
Referindo-se à persistência da criSe e às medidas duras
que o governo foi compelido a adotar, diz a Mensagem:
"Melhor seria não termos de sujeitar nossa eco~
nomia ao ajustamento que está em curso. Melhor
seria a onda de recessão nos haver poupado. Melhor
seria, ao menos, fossem mais brandas as medidas de
ajustamento, ou austeridade, a que temos sido
forçados. Melhor seria existir alternativa mais. suave
para as providências destinadas a enfrentar a conjuntUra atual. Não se alvitram, porêm, aquí ou
alhures, fórmulas diferentes, eni substância, para o
ajustamento que a teoria económica recomenda."
As medidas restritivas impostas à economia nacional
não discrepam de providências semelhantes adotadas em
outros países do mundo ocidental. Para constatar essa
assertiva basta acompanhar .as providências em curso,
por exemplo, na França, na Itálíã, na Espanha ou em
Portugal, países sob governo socialista. Mas delas não
divergem também as soluções adotadas na República.
Federal da Alemanha, na Suécia;· -mi Argentin-a oU no
México.
Imprescindível parece-nos, todavia, traçar uma estra~
têgia inflexível, einbora dura e circunstancial, corn plena
aqU1escênCía de todos, obtida ·pela via congressual, sem
ex_c_luir_a particip_açào de quantos desejem efetivamente
colabOrar para o bem comum.

-

-

A conjuntura política, por outro lado, está marcada
-pelo signo da incompreensão, pois os promotores da
campanha desencadeada em todo o País para mudar a
sucessão presidencial ignoram intencionalmente fato primordial que está na raiz do pro_cesso.
Cõridama·se a opinião públicã a opinar pelas eleições
diretas,já;-cãnló se estas foSsem a·panacéia para todos os
nossos males; postula-se a realização de eleições diretas
- com tamborins, apitos ·e balões -como se estivéssemos apenas ante o dilema canhestro de achar que aque- iaS SãO boUS, as indiretas más; as primeiras têm iOdaS
virtudes possíveis e imagináveis, as segundas contêm todos os vícios que podem destruir a nossa sociedade. Dilema maniqueísta entre o bem e o mal. Fala-se de eleições
diretas como se estivéssemos apenas sendo chamados a
opínar, num plano individual e ideal, entre as duas sem
nenhum compromisso com o processo histórico de transição do Estado autoritário para o regime ~~ocráticci.

as

No caso b~asileiro, porém, é preciso lembrar aoS -es~
q uecidos que estamos encerrando um ciclo histórico, que
se in.iciou no gOve:rno Geisel, quando foi exaustivamente
examinada a forma como se deveria conduzir essa transição. Temia-se, então, que, sem um prOjeto pOlítico adequado, o processo ficasse ao sabor de acontecimentos
ocasiOnais e, de certa forma, imprevisíveis e, por isso, de
evidente risco Potitico. A transição, como é óbvio, não se
poderia operar inopinadaffi:ente, Sem um projeto polí'ti.co bem amadurecido corria-se o risco de uma crise insti-
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tucional, política ou militar. Optou-se pela fórmula grasagrado como aquele que faz a maior concentração de
dual, cumprindo-se, a partir da revogação dos A tos InSpessoaS: (Não aPoiado!) Esta disputa de liderança tem
titw;ionais, as SU1."CSsivas etapas.
um componente emocional que compromete a avaliação
racional da re:..tlidade que vivemos, E não raia pelo ridíA Nação é testemunha de que todas as et:Jpas foram
cumpridas com obstinação pelo Presidente Figueiredo.
cuJo ou pelo grotesco, porque, em verdade, é um equívoA penúltima foi a eleição direta dos governadores e o
- Co q-uase-trágico.
pleito geral de 1982. Traçou-se, com esse estágio, um
Mas, Srs. Senadores, façamos uma pausa para forrounovo perfil políti~o dO- País. Mas, desde o início desse
lar indagação que não é despicienda neste exame-is-ento
projct{) cstmtégico ficou estabelecido que a eleiçãO- do___ - dUOOSSa probfenlúii"cU POlitiCa. E-stãr-enlOS nós trilhando
sucessor do Presidente Figueiredo seria indireta. A anti- '
c<.iminho dift::rente do que palmilharam outros países?
Estaremos nós pretendendo solução inédita ou semprega ARENA aceitou, então, essa fórmula, a ela deu cobertura, porque era um compromisso firmado com. arecedei'lie na -Seara política?
Por acaso procedeu-se no mundo, no após-guerra de
democratização c não porque aquele Partido tivesse pre45, de modo diferente;! A superação de diflculdades instiferênciu pc-la eleição indircta. Não podemos renegar esse
compromisso, que não está escrito, mas que foi público e
tUCiõ·n-ãT.~- não ObedeCeU alhures a modelos previamente
eslabclccidos, medhmte entendimento, expresso ou tácireiterado ao longo dos últimos anos pelo apoio que empn.-stumos ·ao projetu da abertura. Não podemos
to, entre dirigentes e partidos políticos? Na Espanha, o
repudi[t-lo. A etapa que se deseja suprimir, agora, suscita
regime dominante, sem revolução ou mudança no goverumu crise, porque implica cm alterar por pressão da opino, não preparou a sua própria substituição no poder?
niãõ pública, ao sabor da conveniência momentânea Cfa Põ-dé.têf_v.ãfiàdõ
dissê eniendiinêntO, o.inOdelo
pOdt! ter sidO-dífefe[úe, -rrias em cada caso as transforOposição, um<1 regra que resultu ·desse compromisso.
Nào temos por que fazê-lo e não o faremos, cm qualquer
maçõCS Politicas -foram cofldicionadas pelas peculiaridahípótese, mediante pressão ou constrangimento ilegíti·
deSde Cada piís, rlci contexto maior do quadro regional
mo.
ou universal.
O dever do PDS, como partido político, é lutar pela
Em recentíssimo trabalho intitulado - "Processos
preservação do proces.<;o de abertura e nunca impeli-lo
Contemponineos de Elaboração das Constituições para uma crise inevitável.
Relatório sobre a Conferência de Washington"- o preSei que se objeta que o processo se tornou lento em
claro professor Afonso Arinos de Melo Franco fez
face da realidade brasileira. Reconheço que todo procesex;;~ustiva abordagem a respeito dos processos históricos
so político, a·quí como- aTfiures, é íntrinseciiiTiente dinâ~-·ae-rrariSíÇ-ão em -argu-ns- j)Uíses--d0-n1undo, cOm-base nos
mico e pode sofrer inopinada aceleração ante um quadro
depoimentos prestados pela chamada "fraternidade de
novo que emerge de circunstâncias inusitadas. Mas nefundac;lorcs", que pela primeira vez se reuniam em connhuma adaptaç~o poderá ser feita, nesta hipótese, por
clave comemorativo do segundo centenário da Constiímposíção. Esta conduz ao confronto e este à crise, cuja
tuiçào dos Estados Unidos. Depoimentos d<~ ma'ior exextensão e conseqUência -são, ffCCiücntemente, imp-revisí- -: "-- pfisSãO-;-se-levarmos- CiriCon"tii-qúe "ina-Ís d-a- m-etàdê-dãs
veis.
constituições vigentes no mundo foram escritas a partir
Ouç-o dizer tambêm que os parlamentares eleitOs em
de 1970 e._ por isso, nluitos dos seus redutores ainda Vi1982, renoVando a Cârilara dos Deputados em maís devem", - · -·
Recolho desse grande documento do nosso emérito
50 por cento, não participaram do compromisso que estabeleceu esse projeto gradua! de transição. ~ um argu- _
co.l:_l_sJi(tj"ciomiJ_lslã...~tas pass-agens:menta falacioso. Esse compromisso não é pessoal, mas
"Ü p-rOblCmã transnaclonal da transição foi vívido diferentemente por vários países, entre o colapso do nazieminentemente político. Foi assumido pelo Partido equem -se filia a um partido está obrigado a reSpeitar seu
fü-sc_TsmO- ã-reCOriSfrU(;ão d""â riõva dimocr.áciii repl-eSenprograma e compromissos. E: como se se quisesse dizer
tatíva. Mas, respeitadas as diferenças históricas, as soque o presente nada tem com o passado, quando, na rea~
luçõcs se aproximam, pois encontram resistênci<Js asselidade, é apenas uma projeção temporal dele e um commelhadas e tendiam para objetivos comuns."
premissa com o futuro.
É importante não perder de vista nesta análise que,
Volto <l enf<~tizar que seria estulfice não admitir a poscOmO- fOi regisii-ado na Coitferêficia de Washington; a
sibilidade de transforinaç-ào do prul..':esso, condição lnsíta
qUeda -dOS regiiTies ditãtori"ais ria Êu-ropÍl foi, sempre,' re-à sua natureza dinâmica, principalmente ao longo de um
soltado da vitória aliada na Guerra, com as peculiaridaqüinqUênio, quando fatores insuspi:itãdos, como a crise
dcs inerentes à França, batida no início do grande conflieconômica, saltaram para o primeiro plano~ ganhaild6tO-C vivCiido-al_guns a.nos sob o gov!!rno colaboracionista
Pétain-Laval. E a seguir ressalta este ponto fundamental:
precedência sobre todos os outros.
Mas esse reajustamento não pode levar a uma rutura
as revoluções fruneesa e americana criaram padrões gedo processo. E pllm que seja possfvel produzir uma moruis que fOram, em princípios do século XIX, acompadificação- faz-se necessário Promover uma negociaÇão"
nlia-d"Os- jjO_r_õUtios PàfSe.~; du-nieSma forma,-ná restauampla, envolvendo os partidos políticos. Não excluo a
ração das form<Js de governo a partir do esmagamento
possibilidade de que <JS condições políticas -possam ser-(fo-lli.ài-::fUSCISffiolla-Eli-iOfia--e JtipUo, ·'Os p~adfõci'fil-Ola--modificadas cm função de um fato-novo. Mas esse ajus--dos-PC!o proCesso de transição político-jurídic<~, tal como
tamento do projeto político não poderá resultar senão da
descritos, observados e discutidos na Conferência de
tru.nsação.
W<Jshington, podem ser tomados,_ também, como exemMas o entendimento tem sido obstacularizado pela
pios e inspirações".
Opmição que coloca a eleição dircta, de imediato, como
Ainda que em rápido es.sorço histórico, assinalemos_
condiçãõ índíspei1sávd -pai-<1 qualquer aco-rdo~ Podemos
algu-nS-dC-SSc;: e-xempiOS-.chegar a essa etapa, mas não jâ. O que nos pãrece inipõ-r=------:r"fa ffiíliU, -a pllrtir-de 1943, com <~liqUidação do exércitante e prioritClrio é assegurar condições de estabílídade
to_ Q_e _Rommel, no Norte da África, e o desembarque
ao processo, até porque eleição dlretá poderá sei--Parte·àrigTo~aÍÍlcricar1o·, _Õa SiCília, ·a re-sistência fasciSta- é _desdo processo, mas não é todo o processo. Nela não se
troçada, o regime se desintegra, e logo a seguir a nação
assiste à deposição de Mussolini, sua prisão e fuzilamenexaure o processa. Pensar deste modo é um erro de perstO.
·
pectiva histórica que_ a Oposição comete porque no momento está empolgada com a promoção de passeat<Js, ca~
Entre a invasão aliada e a rendição nazista, a Itália
minhadas e comícios c não se apercebe que o fato políti<~travessou um período caótico, sem governo, sem lei,
cotem uma dimensão que ultrapassa visão tão simplista
sem economia organizildu, ocupada por várias tropas esda realidade brasileira.
trangciras. Diferentes grupos políticos e_ correntes ideoA Oposição está fazendo uma política de palanque,
lóiicas difi~;;ultam solução de entendimento, mas J repu]~
porque cada um dos seus principais líderes quer ser consa ao fascismo ~.;ondu.liu inclutavctmentc à solução de-

o-g-rau

e

Silbado 17

0163

mocráticu. M<ts, como <Jcentua o professor Afonso Ari~
nos de Melo Franco, faltava resolver as dificuldades
políticas- quC subsistiam e que, na Itália, de então, erarri
m;;~is sérias c profundas do que as do Brasil atuaL Na
verdade, c_Q_mo _ obs!!rvou o professor Calamandrei,
tratuvu-se de encontrar um modus vivendi oportuno entre
o governo monórquíco, apoiado pelos governos aliados,
de ul)1lado, c _de_ou_lfo, as f9rças antinazistas que se recu~
saval!J a colaborar com a Monarquia, considerada res~
ponsável pelo fusdsmo e pela derrota".
A lu tu duru, marcada,_ a princípio, por posições radicais, só foi superada por amplo entendimento, que o professor Calumandrei chamou de modus vivendi, e que hoje,_ no_ Bra_~iL_ Ççha!nad_o de "cons_enso". E prosseguindo
em sua análise, arremata o professor Afonso Arinos:
"Este consenso (chamemo-lo assim à bmsileira) foi lima
composição pur_umente política, processada - diz o
mestre italiano- "fora do terreno estatuário", ou seja
fora das_ normas d~ _Uil}_a Constj~uição que os fatos h a-:_
viam tor~ad-o inopCrante"':
E o gmnde acordo permitiu que a Itália superasse dificuldades tremendas, adquirisse estabilidade democrática, vencendo o período de transição mediante o respeito
do modelo adotado, que se encerrou com a restauração
da República, não sem antes "transitar da ditadura para
a liberdade; da anarquia da derrota para a ordem política:ejurídica; do governo pessoal para o governo da lei".
Respiguemos o processo da Alemanha Ocidental tã_o r,:o_nh~cjçio_ dc_tQc;!g.§ __n_(ls- apenas para assinalar gue
a Lei F~~dame;;-tal foi elaburada em 1949; ein Bonn, por
um ConsclhQ Parlamentar constituído por 65 representantes de Estados existentes nas três zonas de ocupação
aliuda, e não por uma Assembléia Constituinte, mas o
fato "em nad<~ i~_pede a, _Ç_Qns.t[tuiçào da Repúbltca Fed~~al da A-~~~~nha de ser um dos documentos mais repr~sentativos.do c.onstitudonalismo_contemporâneo (AfQ~_~o- Afi~os{.
Na França, depois da libertação, De Gaulle tentou
disciplinar o processo de transição com <l chamad<l Lei
dc-"Ofip-nizaÇào -dos -Poderes, que editou em novembro
de 1945. Mas todos os esforços foram em vão no seio dei
Constituinte, porque não se logrou acordo capaz de supei-ar aS diferenças profundas de opinião. ü país continuava irremediavelmente dividido. A Constituição aprov<~da é rejeitada pelo referendo de 2 de abri! de 1945. A
situação chega à beira da guerra civil e De Gaulle profere
o célCbre discurso de Bayeux, no qual pronigou ''o frágil
formalismo democrátí_co posterior à Primeira Guerra
MundíUI eúglã- que novas fnstituições compe-nsem pof
elas mesmas os efeitos da nossa perpétua efervescência
política. t:, para nós- remata~· U~<l questão de vid<~
ou de mOrte;·~
De uma segunda Constituínte, surge a Constituição de
1946. Esta,_ débil em suas estruturas, não eliminou os
conflitos -de poder, nem conseguiu unir a França.
De crise em crise, ante situação desOladora da guerra
argelina, a Assembléia Nacional, num indiscutível golpe
liriliicõ.-passanao sobre UTonstítuíçào, em 1958, mais
um<J vez, recorre_ a De Gaulle. Só o acordo obtido nessa
hora extremamente grave é que pennítiu à França, em
pouco mais de uma década, exorcizar, pela segunda vez,
o espantalho da guerra civil, e levou-a à Constituição de
1958, elaborada rapidamente, sob a vigilância de De
Gu-i.ilre-, utilizando a lei de plenos poderes e resolução legislativa que impunha a revisão constitucional. Para as
grandes crises os grandes remédios, manteve-se o sistema
parhimC!ltar de governo com o fortafel.:ímcnto_das atribu-ições do Pfesidente da República.
Mas. Senhtlres Senudores, atentemos para este ponto
resSaltado por Aflmsn A ri nos, com base no depoimento
de Jean Foycr; "o_ coroamento desta Constituição seria a
eleição di reta para Presidente! da República, como veio a
acontecer cm 1962. Mas, ..::rn !958, tal aspiração não poderia ser_ alcançada"'.
Nem pOr isso deixou-se de cumprir o entendimento
que presidia esse processo histórico, nem o govemo foi
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contestado na sua legitimidade e a França retomou ·as
caminhos do desenvolvime"nto com a consolidação de
suas instituições.
~
Detenhamo-nos, por último, para não alongar esta exposição, no processo eSpanhol, que apresenta características e contornos próprios n-o Cfu3.dro europeu.
Emergindo de cruenta guerra civil- que transformou
o solo espanhol no campo de prova de novos e sofisticados armamentos e ensejou uma cruel confrontação entre
direita e esquerda -

esse pafs estava exausto, combatido, com sua economia destroçada. A luta fratricida rom-

pera as artérias da nação, que se exauriu ao extremo,
com o sacrifício inevitável de suas instituições republicanas.
A ditadura resiste 40 anos na Espanha, mas com a
morte do Caudilho desapareceria também o duro regime
que criara. Seni conseguir revitalizar o regime, Franco
percebeu a tempo que só a solução antecipada da sua sucessão evitaria que o país caísse novamente no caos. Em
1969, fez aprovar lei para a sua sucessão, na pessoa do
príncipe João Carlos_de Bourbon, que seria o Rei da Espanha.
A fugaz e inútil tent~tiva de "abertura sem mudança",
abriu ensejo para a escolha de AdolfO. Suarez cOmo
prírrieiro-ministro~ Jovem e brilhante poHtiCo que rapidamente se transforma em lúcido estadista, ao efetivar
sua intenção de fazer da Espanha "um pais governado
pelo consenso dos governados".
A consolidação desse processo histórico de transição
começa com a Lei Fundamental para a Reforma Política
que, submetida a referendo popular, foi ratificada pOr
enorme -maioria. Deve-se a consolidação democrátícã,
sobretudo, à clarividente decisão de Suarez que "recusou
não só a continuação da estrutUra franquista rio pciôer:
mas também a expulsão das "forças que tinham servido
ao regime decaído e aderido ao novo estado de coisas,
expulsão exigida pelOs novciS ra:dicaís"._Como esclarece
Afonso Arinos, "optou pelo modus vivendi à italiana, ou
pelo que, no Brasil, se chama, hoje, "consenso".
O pacto de Moncloa, firmado- pefos presidenteS dOs
partidos políticos e Chefe do Governo, foi o documento
que chancelou essa transição, dando à Espanha regime
democrático estável.
Concluo este retrospecto dos prOcessos históricos de
transição, reproduzindo, mais uma vez, conceitos oportunos ~prudentes do professor Afonso Arinos: '•Nada
merece mais a competência refletida dos dirigentes parti~
dários no Brasil do que esses reiterados exemplos de um
caminho inevitável: ou o consenso partidário, ou a c_ontinuação_da crise de ins"tabiliáiide, corri seuúiesfechos Previsíveis dado os precedentes insensatos-da nossa política:
A perda de influência do poder militar é progressiva e
deriva da lei de .. aceleração histórk3.", tantas vezes referida pelos sociólogos políticos. Mas essa aceleraçã-o do
processo de declínio do autoritarismo tem que ser equilibrado pelo processo asc_ensional da democracia. No
Brasil está fracassando pela incompetência dos partidos,
únicos -irlStruniehtõS disponíveis na faSe em que vive.
mos".
O Sr. Severo Gonies- Permite V. Ex~ -um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES--Ouço V. Ex,-com muito prazer.
O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador, no inicio dÕ
seu discurso, v. Exf mostrou que a crise está resistindO
aos remédios que estão sendo ministrados. Durante um
período tão longo erri que são ministiidoS remédiOs tão
amargos, qualquer médico que estivesse à cabeceira do
doente poderia indagar se os remédios não estão errados,
ou até se para este paciente não estão sendo ministradOs
venenos. V, Ex' diz que estas medidas de austeridade nós
fomos forçados a tomâ~las. Creio que sim, mas por imposição do Fundo Monetário Internacional. Mais adiante, V. Ex' diz que estas medidas não discrepam de outras
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que são tomadas noutros países como a Alemanha, os
Estados Unidos, a Itália, para a c<:mtençà~ d~ inflação.
Nisso repousa, no trieu ente_n_der, o fUndamentaf erro do
diagnóstico, que é o mesmo diagnóstico do Fundo Mo-_
netário Internacional,_ que entende que no _Brasil as
donas-de-casa estão devorando tudo' que há nos super~
mercados, comprando alimentos, _geladeiras e tudo o
maiS--e que é preciso conter os salários, a~rochar os salários, como de resto vem acontecendo de urna maneira
brutal, e a prova de que esse diagnóstico nãº é acertado é
que a innação continua desbridada, corrompendo e destruindo a organização económica do__ País. -v. Ex~ faz
crítica à campanha das eleições diretas, dizendo que a
Oposição imagina que seja ela uma panacéia, uma panacéia comemorada nas ruas, com tamborins e apitos.
Não, a Oposiç~o não ach_~ que seja uma panacéia e _que
as eleições diretas sejam a solução para tudo. As eleições
di retas_ são um passo importante para a_organização das
forças sociais e polítjcas internas dest~ PaJs. Forças so·
ciais que, amanhã, poderão comandar os seus destinos e
mudar o nxeituário que é imposto de_ fora para dentro e
que ~stá matando o nosso doente, matªndo a Nação brasileir'!. Que cantamos, que __temos tamborins e apitos,
sem dúVida,-poís que o Povoo_ eStá realmente descobrindÕ
que essa mobilização é a sua grande festa, despertando,
retirando as escamas dos olhos para enxergar o seu futuro e_construir forças com que possa amanhã influir sobre
ele mesmo. Piz V. Ex,_que os res.ultados das eleições di·
retas podem ser imprevisíveis. Eu pergunto: são pri!visí·
veis a1! conseqiléncías da marmtençào das_ (orças ..•
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• permita que_ eu
o interrompa? Eu não disSe que os resultados- das
eleiçõeS diretas são imprevisíVêis, mas slffi ·que Os resulta~
doS da crise poderri
irrij:JreviSiveis. Eu acho que V. Ex~
não teve tempo de leitura para r~gis-tfár exãiamente: --

ser

0 Sr. SeVero- GomeS:- V. Ex• ~e d~sçulpe: eriüio. ~
possível que no discurso eu tenha entendido de maneira
irilperfeit::~. V. EX~ informa que essa eta"j)a -que se preteride ultrapassar, quer dizer, ultrapassar--no sentido de con~
quistar -as eleições ·direta.S suscitam a crise". Eu díria que
este é o caminho para resolver a crise. Se nós eStamoS
hoje algemados, contidos para checar políticas que di~
gam respeito à sOberania nacional, bem~estar da maio~
ria: se nôs estamos a-p-rortiildáildO a crise com eSSes"rCmédios que mostram a sua ineficácia e não mudamos os re~
médios; entendo que esses remédios só poderão mudar
na medida em que tenhamos capacidade para fazer um
diugnóstico interno a respeito da crise e termos, então,
caf:iãcidade para escolher os caminhos adequados. V, Ex~
também disse que nada será feito sob impoSIÇãO. Uina
mobilizaÇão pOpular,. a busca de influenciar, de esclare·
cer não _ê imposição. A imposição que nós tiveinos foi ii
imposição do pacote de abril, que estabeleCeu estas norma~ que_h_oje estão vigentes -e que são verdadeira impo~
:Sição que ~esa sobre o povo brasileiro. Mobilização popular não é imposição, é organização das Torêas do País,
organização da sociedade; não há nenhuma maneira de
interpretar e_ssa mobilização com~ imPosíçãô; mas maneira de influir, maneira de press-ionar, democracia é
conflito. PortantO, é preciso que esse conflito. venha à luz
do sol para que haja uma negociação política em torno
desse conflito. V. Ex' disse ainda que a Oposição comete
um erro de perspectiva histórica. Ora, o que é perspectiva hlstórica?_-A p-riisager:n- da história é deSenh~da _peJã:s
forçás-·PO!Tt'icàs da sodedade,_é preciso~recOiiheCê-Jas e ·
acho que a verdade está do lado contrário, quer dizer, a
opOSiçãO-está recorihecendo a ·emei-iénciã des"sas forÇas,
está procurando mobilizar, está procurando organizar a
sociedade, a perspectiva histórica é esta qUe nós enxergamos hoje nas grãnde:S"p-úú;:Us-dO País em que a PopUlação
se m~ni~Cs~a_de uma ma~eifa_ festiva, ordeira,y~~_ra podei, -para-amb!Cionar~um::~ possibilidade de comandar o
seu próPrio desUno.- V:Eii faz referência aos episódios
ocorridos depois dÍ:l Guerra· nos países da Europa, na
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Itália, na Alemanha, praticamente em todos os países
ocident<!ÍS da Europa. Ora, é preciso lembrar, Sr. Senador, um aspecto que não foi mencionado por V. Ex'; é
que, naque[<l altura, estes países estavam num processo
de reconstrução apoiados pelo Plano Marshall, quer dizer, uma sociedade que quis Se construir, que tinha perspectivas para a frente, Hoje, no Brasil, existe um Plano
Marshall ao contrárío: o de retirada dos recursos internos do País, comandado pelos Estados Unidos e pelo
Sistema Financeiro Internacional. V. Ex• faz referência
ao Pacto de La Moncloa como o pacto que construiu a
democr..tcia espanhola. Ora, quando se discutia o Pacto
de La Moncloa já havia sido votada a Çonstituição, os
partidos estavam organizados e, com toda a liberdade de
organização partidária, participaram da discUssã-O do
Pacto de La Moncloa. Por último, Sr. Senador Aloysio
Chaves, eu queria festejar uma expressão importante-de
V. Ex~: da necessidade da transformação desse processo.
Nós temos uma enorme responsabilidade neste Congresso, na vida pública do País. Nós precisamos transformar
esse processo, apenas temos uma visão difeiente da realidade tal como V. Ex~ a in~erprctou. Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Nobre Senador Severo Gomes, eu não posso me reportar a todo o aparte de
V. Ex• porque V. Ex• o transformou no que os franceses
chamar_ium de um apanhado, que foi muito comum, muito freqUente e muitõ utílizado no júri, durante muito
tempo, em França até que foi eliminado: o juiz que presi·
dia o juri, afinal, a pretexto de relatório, fazia um resumo dos princip::~is debates travados, dos principais argumentos apresentados. Mas um determinado juiz, de uma
maneira tendenciosa, talvez impressionado pela natureza
do delito que tinha sido praticado, fez um relato que, ao
advogado de defesa, pareceu parcial o que mereceu uma
réplica contundente. Esse episódio constitui um inciden-te que eScandalizou, mas como reproduziu-se várias vezes, forçou a alteração da legislação francesa. V. Ex~ fez
um apanhado, V. Ex• fez um resumo de todo o meu discurso até essa altura, de sorte que se eu voltar a cada um
desses pontos, teria que retomar o meu pronunciamento
desde a sua origem. Não direi que o apanhado de V. Ex•
tenha sido faccioso, que V. Ex• o tenha feito debaixo de
um ángu}o pessoal, com parti-pris..•
O Sr. Sel'Cro Gomes -Nós temos parti~pris. Um parti·
do tomado n::~ defesa dos interesseS do País.
O SR. ALOYSIO CHAVES-~ No momento em que
Ex~ fala de idéias e posiÇões de natureza económiCa,
Ex~ nào pode ter parti~pris. Não falo parti-pris partid~riÕ, a vif!culaçào partidãria, a paixão partidária, a
preocupação partidária, A observil.ção de V. Ex• situa-se,
entretanto, sob um ângulo que recebe fácil contestação.
V. Ex• se atem muito à crise brasileira e acha que os re-médios· estão sendo ministrados, reiteradamente, mas
sem eficáci!l_- ot.i levam à morte o paciente ou é preciso
mudâr os médicos. Na realidade, V. Ex• também sequeixa da recessão. Se nós tivéssemos feito opção por um
proceSso mais ráPJao, ma(s Violento e mais drástico de
combate à infl::~ção, como alguns conhecidos economistas brasileiros- fiCaram a reclamar, é evidente que estare~
cessão teria_ sido mais profunda e os seus efeitos mais
terríveis, mais perniciosoS. V. Ex~ deYe estar recordado
que, inclusive, economist~s do setor d~- OposiçãO ·e OUtros coligados à área do Governo, proclamaram o acerto
dessas providências. N~9 obstante, a crjse persiste, ê re-nitente~ porque há vários_ fatore_s que nela)nterferem se~
ja~ d~ ordem interna ou externa e que não podem ser de
pronto eliminados. Mas, esta dificuldade com a qual sC
depar:l o Govern-o b_rasi_leiro também é a mesm~ quetem, por exemplo, Portugal. Dizem que cada brasileiro é
responsável por 700 dólares da dívida externa. Hoje, o
português é respOnsável por 1.400 c!ólares dessa dívida
externa que data de 6 anos para cá. V. Ex~ sabe que na
Venezuela, onde mediante eleição direta se faz., com reV.
V.
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gularidade, o rodízio no poder, nos últimos anos, seguramente a crise interna, é profunda. a crise econômicofinanc_elra _é_grave. Agora mesmo, na oportuilidade emque o novo Presiden_te assumiu o Governo. registro-U-seque diferenles_sctores estão exauridos numa economia
que perdeu 3% do seu Produto Nacional Bruto no ano
passado, apresenta uma taxa de desemprego superiOr a
15% e, apesar da política restritiva aplicada. a Vencz.ueia
está sob o risco de chegar ao final de 1984 com uma inflaçàQ duplicada de 7% para 14% ao mês, senão for mais

além, país que está a braços com uma dfvida externa de
34 bilhões de_ dólares, produtor de petróleo, e que não
tem o desenvolvimento nem o parque industrial que tem
o Estado de S. Paulo.
Poderia citar outros exC:mplos de países do nosso Conw
tinente ou fora dele para mostrar que esta crise, sendo
uma crise geral, torna-se muito difícil a país isolado dela
se livrar, a não ser que se acertem providências e que COrrijam certos mecanismo internacionais, sobretudo, no
campo do comércio externo. v. Ex• sabe, também, nobre
Senador Severo Gomes, que o meu diScurso nãõ- ColoCa
questão da eleição direta da maneira como V. Ex• procurou situá-la no aparte com que me honrou. Nós nãO estamos aqui para discutir, de uma maneira descompromissada, se será melhor para um país adotar eleição direta
ou indireta. Há poucos dias, órgãos autorizados da imprensa publicaram uma relação das chamadas 33 democracias mais perfeitas do mundo, das quais 23 sãõ-submetidas ao regime de eleição indireta. O México há 50
anos tem um partido único e faz, regularmente, de 4 em 4
anos o rodízio no poder. Nós temos o mesmo proceSsú
na Venezuela, a que me referi antes, mas temos o exemplo muito perto daqui, depois onde se realizam eleições
de 4 em 4 anos e alguém está no pOder há mais de 25
anos. O problema em si não é se a eleição ê direta ou índireta, ou se a eleição direfa ê melhor do que indireta. Na
França se discute mUito, a:tualmente, o relornô à eleiçãO
indireta, mantendo o parlamentarismo, ainda, com o poder do Presidente reforçado, esse parlamentarismO mitigado que saiu da constituição degauliana de 1958. Os
políticos, os analistas franceses, acham que uma eleição
para Presidente da República, hoje em face das transformações ocorridas no mundo por certos fatores de natureza puramente ocasional, pode levar ou conduzír a um
resultado que seja desastroso à Nação. V. Ex' que é um
profundo estudioso dessa matéria sabe que, hoje, é motivo de apreensão em certos meios norte--americanos o
declínio da influência dos partidos políticos na formação
da opinião pública. Numa democracia, a opinião pública
deve ser formada, deve ser plasmada pelos partidos políticos e os pártidos polfticos, -através de seus delegados e
de seus representantes, deve, portanto, traçar a pOlítica
de governo. No entanto, através de certas colocações fei.:
tas à opiniãO -pública com relação a problemas de ordem
econômica e po lttica e até a maneira como se apresentam:
certas personalidades, os partidos políticos, na realidade,
estão encontrando,já um fato conSwri.ado, isto 1:, uma situação pré-constitu{da à qual procuram se amoldar. Portanto, ao invés de cortduzlr, na realidade estão sendo
conduzidos por todos esses mecanismos que surgiram,
sobretudo com essa parafernália extraordinária, hoje,
dos meios de comunicação de massa.
Nós não estamos aqui, portanto, para essa discussãodoutrinária que comportaria um amplo debate para saber qual dos dois tipos é o preTerível. O meu discurso se
baseia, fundamentalmente, Sr. Senador Severo Gomes,
nesta tese. Em 1977 foi feitO um modelo para este pertodo de transição- histórica e política.
O Sr. José Fragelli - Foi imposto!

a

O SR. ALOYSIO CHAVES - A Oposição declara
com o açodamento do Senador José _fragelli, oriurido da
''nossa" gloriosa UDN que foi impostO. Eu admito- que
a Oposição atual- inclusive o nobre Senador José Eragelli não participou da discussão para a aprovação deste
modelo, mas ele foi apresentado à Nação- e a ARENA

como partido político, resolveu dar a cobertura necessária, como declaro no ~eu discurso, porque o SeU compromisso· não era com o que estava sendo, naquela oca-sião, examinado e situado como um fato já constituído,
éõlirt') um- fato jâ existente. O-compromisso não era com
o passado recente apenas, mas com o futuro e com a possibiHdade de se restaurar no País o regime democrático
em toda a sua plenitude. 1:: evidente que este processo
comportava etapas sucessivas e todas elas foram atingidas e cumpridas com o apoio e com a participação do
nosso Partido. Não vou enumerâ-las porque a opinião
pública as conhece perfeitamente.
Quando em 1977 alterou-se a Constituição estabelecendo que a eleição do sucessor do Presidente Figueiredo
seria por via indireta é porque este fato fazia parte desse
_ processo ao qll!ll a Oposição poderâ alegar que não deu
aprovação e que dele não participou. Ela não participou
da_ el:abora_ção d2_ modelo político mas participa do processo de abertura democrática porque este interessa à
toda a sociedade brasiteira e participa, inclusive, disputando eleições indiretas, nos Estados e, por duas vezes,
para Presidente da República. Tem uma responsabilidade, assim, como nós, com o proces:m, com a abertura democrâtica~-Com ã. consolidação da_ democracia no Brasil.
Dentro desse processo, a eleição direta é um episódio e é
um errO de perspectiva histórica não perceber o alcance
desse processo, o compromiss-o que- ele representa; é
olhar_o fruto p não ver a ârvore;_os comícios impedem
esta visão proSpeCtiva do od~sdobramento do processo e a
visão do passado com relação ao que foi feitO e ao que é
preciso complementar para que este processo, realmente,
não sofra nenhuma solução _de continuidade. ~-esta perspectiva que certos setores da 'Oposição não perderam e, é
curiQS(,lJegistrar, não a perderam os setoreS radicais,
que, inclusive já manifestaram esta crftica através da imprensa. O PMDB, agora, está preocupado apenas com o
e-pisódio isolado da eleição direta; quer transformá-lo
numa crise que pode abalar todo o processo de transição. E como para nós o que interessa é preservar este
pro~esso, é caminhar realmente no sentido _da consolidação da dêmocracia, da estabilidade cfo regime demo~
~rático no momento, temos- a responsabilidade de manter a eleição indireta em janeiro de 1985.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AWYSIO CHA VFS- Pois não, nobre_ Senador.
O Sr. Humberto Lucena- Creio que V. Ex', data venia, labora em equívoco, quando diz que em 1977 foi
oferecido à Nação, aliás, como bem diz o nobre Senador
José Fragelli, irriposto, serião outorgado, à Nação o processo de escolha indireta para Presidente da Repú.blica.
--Ora, sabe V. Ex• que esse processo vem de 1964, a partir
da deposição do ex-presidente João GOulart. Nessa época, desde a escolha do ex-presidente Castello Branco,
que realmente se impós à Nação tal processo de escolha.
Evidentemente, V.Ex• não desconhece, que ele veio
como uma salda que as Forças Armadas encontraram
para dar um ar de aparência democrãtica à escolha do
Presidente da República. Então, o Colégio Eleitoral servia de biombo. A ARENA, o Partido de V. Ex• antigamente, limitava-se, todo mundo sabe, a chancelar a indicação do candidato que vinha do alto comando militar.
Portanto, no momento em que as Forças Armadas, no
dizer do Ministro Walter Pires, na sua Ordem do Dia
publicada em dezembro, afirmam que as circunstâncias
que fizeram com que elas interferissem no processo político em ·64 estão superadas, e que elas e.stão voltadas
para suas atividades profissionais, a sucçs:São foi entre-gue aos políticos. Não há mais conotaÇão militar e, por
conseguinte, não hã razão para se manter esse processo
~e ~lh!!_ pelo Çolégio Eleitoral. Daí nol:l.re Senador, a
Nação estar nesta mobilização unânime pelas.diretasunânime porque os partidários de V. Ex• também estive-
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ram nos com1cios de Belém, de São Paulo, do Rio deJandro; de Belo Horizonte, de todas as capitais e grand~
cidades brasileiras. E: que a sociedade brasileira entendeu
que essa _é a única saída para a crise. S6- através de
eleições direfas para Presidente da República ! que se
pode fazer o grande debate nacional, cada partido indicando o seu _candidato. Haverâ, então, as alternativas
programáticas, para que se possa sair dessa situação de
crise, de caos, em que se encontra o Brasil.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, estou
-~tento à observaç~o de V. Ex•

O Sr. Luiz Viana Filho- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Peço a V.
Ex' que não conceda mais apartes, que de há muito o seu
tempo jâ esgotou.

O SR. ALOYSIO CHAVES --Ao nobre Senador
Luiz Viana já está concedido. Não poderei ouvir o nobre
Senador José Fragelli, porque já o Presidente me impede
de fazê-lo. Depois de aduzir algumas considerações a
respeito do aparte do nobre Senador Humberto Lucena,
ouvirei o nObre Senador Luiz Viana Filho que, nesse sentido, havia se dirigido antes a mim.
Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex• coloca em
segundo plano um fato a que eu não desci a minúcias, a
detalhes, mas que está evidente nesse resumo que fiz.
Referí.:me expressamente às eleições de 15 de novembro de 1982, quando se traçou o novo perfil político
deste País. Nessa eleição é que saiu o Colégio Eleitoral
p_~ra a eleiçã_~ j~ prêfixada de 15 de janeiro de 1985. A
alegãção -de que esse Cci1ê8i0 Eldtoral ê ilegítimo é absolutamente insustentável. O tempo, Sr. Presidente, não
me permite descer a este debate, mas nós o teremos ainda
em outras oportunidades nesta Casa. Este Colégio Eleitoral é perfeitamente legítimo, e é superficial a alegação
que se faz de que a legislação foi elaborada de tal maneira que·o resultado do Colégio Eleitoral fosse, necessariamente, favorável ao PDS. Como qualquer pessoa de mediano bom senso sabe, numa eleição de cédula única,
or-tde s_e elege o Deputado Federal que faz parte do Colégio, -o -Senador queiaZpã.rie do Colégio, o Governador
do Estado, é impossível pretender fazer esse desvio, esse
encaminhamento a que se referiu o nobre Senador Humberto Lucena.
De outr0 lado, Sr. Presidente, não hã nenhuma ilegitimidade no Colégio Eleitoral, pelo fato dele assegurar
uma representação igual dos Estados. Nós temos uma
eleição índireta, nesta eleição'indireta, no Colégio Eleitoral, há uma representação dos Estados e hã uma representação política proporcional à população. A representação dos Estados tem que ser absolutamente igual,
como o é nesta Casa, no Senado da República. Fala-se.
freqUentemente, que se nivelou São Paulo ao Acre, ou d
Acre a São Paulo- cu poderia inverter e.Sta ordem. Na
realidade, esse é um argumento falso, porque enquanto
no Colégio Eleitoral, como representação do Estado, o
Acre manda seis delegados, São Paulo tambem mandei
seis delegados, na representação política proporcional à
população, o Acre manda oito delegados, e São Paulo
manda sessenta delegados. Não é absolutamente verdadei~o este argumento.

-0 Sr. Cid Sampaio - Eu queria razer um apelo ao
Presidente da Mesa, que concedeu vários apartes ao Senador Humberto Lucena, depois de esgotado o tempo,
que fosse tolerante e estendesse um pouco o tempo do
nobre Senador Aloysio Chaves e me permitisse fazer um'
aparte como foi permitido ao nobre Senador Humberto
Lucena.
·
O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Fica a critério do orador conceder o aparte. A Mesa atende ao
apelo de V. Ex' para que _o tempo &eja ampliado e será
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toletante como foí para coni a· eminente Líder Humberto
Lucena.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Terei oportunidádC de
ouvir V. Ex• com muito prazer. Concedo o aparte ao Se~
nadar Luiz Viana.
O Sr. Luiz VIana- O meu aparte tem dois objetivos:
o primeiro deles é expressar a V. Ex•, não apenas em meu
nome pessoal, mas, estou certo, em· nome de toda a Bancada do PDS, nesta Casa, a satisfação com que vimos V.
Ex~ ser mantido na Liderança do nosso Partido, no Se-

nado da República, para desempenhã-la com o mesmo
brilho, com a mesma exaçàQ, com a mesma dedicação
com que tem feito dCsâe que, assUmiu este alto posto
político da República. Em segundo, para dizer que esta-

mos inteiramente solidários n"as poSições que tomou, colocando o problema da eleição direta com a segurança,
com a nitidez, com a exatidão que realmente honram o
grande parlamentar que V, Ext é.

O SR. ALOYSIO CHAVES -

O Sr. Cid Sãmpaio --Senador, não estou falando da
injustiça óC Estãdo pÚa Estado. Não. ~ em relaÇão aos
eleitores. Os eleitores é que _escolheram. Eles é que têm
uma representação dupla.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Jâ respondi a V. Ex•.
Teríamos. o seguinte fato: três Estados apenas nesta Federação poderiam eleger o Presidente da República, sem
necessidade nenhuma de o candidato saber onde está o
Acre, o Pará, Mato Grosso do Sul ou Sergipe. Isto aten·
taria contra a Federação. Essa representação ê uma reJ2_resenta~ão da Federação, e os Estados são iguais perante a F~eração, mas a repJ:"esentação política, é proporcional à população, porque os deputados ...
O Sr. Cid Sampaio- Mas devia ter sido eleita pelo
p_ovo para isso.

Muito obrigado.

Ouço o nobre Senador por Pernambuco, Cid Sampaio.
O Sr. Cid Sampaio- Nobre SCnador Aloysio Ch~és,
quero inicialmente felicítâ-lo pelos territõS com que V.
Ex' vazou a sua oração, e fazer- uma observação com relação ao Colêgio Eleitoral. Achou V. Ex' que seria justo,
equitativo, que- seriã uma solução de emergência para
uma crise nacional. Mas uma solução de emefgência não
pode ser iníqua. Senadõr Aloysio Chaves, o deitoiado
de qualquer Estado do Brasil- cfto por eXemplo 0-ileitorado de Pernambuco - votou: o éleitorado de Oposição, nos Deputados e Senadores da Oposição; o eleitorado do PDS, nos De-putados e Senadores do PDS. Esses
Deputados e Senadores rePresentam rigorosamente, os
Estados e a população eleitoral. No entanto, inseriu-se
no Colêgio Eleitoriil mais seis membros, eleitos exclusivamente pelos eleitores que votaram no PDS. ~ntão, os
eleitores do PDS Votaram duas vezes, têm duas rep.resentações: uma, proporcional ao número de seus votos, medida pelos Deputados e pelo Senador que representa 9
Estado~ os outros, atravês de uma reforma constitucional duas vezes imposta fechou-se a Câmara dos Deputados para fazê-la. Depois, ainda modíficou-se o dispositivo que criava o ColêgiO" E1dtoral, para criar mais esses 6
delegados espúrios, que representavam o vo_to duplo de
uma parcela do eleitorado. Então, fez-se um Colêgio
Eleitoral que tira dos brasileiros a sua representatividade, o direito que a Constituição lhe dá de votar ou de es·
colher proporcionalmente à população do País, para dar
aos outros o direito de votar duas vezes, portanto sendo
majoritário no Colêgio Eleitoral. Não se pode por U:m
processo espório, por emergente que seja a situaçãõ,--re:.
solver um p~oblema que, sendo político; implica pro!J.femas de justiça, eqüidade e de niofal. Esta, a- pergunta que
faço a V. Ex~
·
· - -O SR. ALOYSIO CHAVES - A resposta está na
própria fundamentação da pergunta de V. Ext A Constituição, no art. 74, § 29, declara que essa representação do
Estado será de 6 delegados, indicados pel_o Pãrtido majoritário. Portanto, num Estado, collto o do Pará, onde os
eleitores elegeram o Governo _do Partído de V. Ex•, elegeram também uma _bancada majoritária, e, neste caso,
votarão duas vezes e mandarão sua _delegação ao Colégio
Eleitoral.

O Sr. Cid Sampaio -

representação dos Estados da Federação, porque, se assegurãssemos a representãção dos Estados na base da
população, nobre Senador por Pernambuco, teríamos ...

1:: igualmente injusto.

O SR. ALO YSIO CHAVES - O argumento, data vê-nia, não tem nenhuma consistência. O fato é que o Colégio Eleitoral ê algo diferente de um pleito direto. Quando nos dirigimos à Nação e sãO chamados a votar -todos
os eleitores que estão habilitados. Quan.do se constitui
um Colégio Eleitoral, este tem uma composição proporcional a essa representação popular e tem também, uma

O SR. ALOYSIO CHAVES cionalmente à população.

.-.-. são eleitos propor-

O Sr.-José Fragelli- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex' deixe-me prosseguir no meu dfsciirso, para não queOr-ar a unidade_Qa
exposição que estava fazendo com a tolerància_da Casa.

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex'?
O_ Si. José Fragelli -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Darei o aparte oportunamente a V. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o atual processo brasileiro leva-nos inelutavelmente a algumas reflexões mais
acuradas para espancar a perplexidade, se não a dúvida,
que assalta ainda certos espíritos.
Acenar com a gravidade da crise nacional não é apresentar um espantalho à Nação. Não tem ~m vista, como
de má fé afirmam intérpretes de áreas radicais,_ dissimular a realldade nacional, pintando para o povo um quadro mãis -negro- e pesSimista do que ê na realidade. A gra·
vidade (>em par da crise é proclamada por todos: ninguém a ignora ou a subestima. Não se desconhecem,
também, que as dificuldades sem conta que o Pais enfrenta_- geradas por fatores antigos ou recente~, internos ou externos, além das adversidades climáticas que
atingiram aJgumas regiões do País e, em especial, flagelam, de maneira cruel, há 6 anos, o Nordeste.- Dificul-dades que se transportarão, com alto grau de tensão soCial, para o próxtmo ~overno.

O Sr. Passos Pôrto -

Permite Y. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO -cHAVES- Não ê minha intenção
deter-me nas causas remotas ou ntuais desta Crise; cõnst.ato apenas o fato - ela_ estâ aí; renite~te, implacável,
atingindo inexoravelmente todos os setores da socied'ª-de
brusileira. Crise que, como assinala, sem disfarces inconcebíveis, a Mensagem do Presidente João Figueiredo,
não é apenas económica, ''nem se circunscreve ão politico, na sua expressão menos compreensiva. Mais que simplesmente económica, mais do que polífica, na sua
acepção corrente, a crise atual é uma crise cuja abrangência abala c()st~mes __ e__h~bit~_Jllell4l_i_~_ d,e __ apªrÇ_o_ç_i_a
imutável". - O.uço o nobre Senador José Fragelli.
O Sr. José FrageiU -- No!>re Senador Aloysio Chaves,
- V-, Ex• há de convir comigo que de 64 para cá podemos
dividir a política nacional eni duas.fases: uma, reconhecidamente, a fase do autoritarismo, do arbítrio, da ditadura; outra, presumivelmente a fase em que se teria inaugu-
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rado uma abertura democrática. Na primeira fase, e desta ê que vem o sistema eleitoral que agora discutimos,
dessa fase ditatorial, autoritária, é que vem a composição do atual Colêgio Eleitoral, da fase autoritária, da
fase impositiva, da fase em que a forca, sem dúvida, predominou e impôs as soluções. Como eminente mestre do
direito que o ê, sabe V. Ex• que nenhuma situação, jurídica é reconhecida como legítima se, na sua origem, é
violenta, é clandestina ou fraudulenta. Esse Colégio Eleitoral, esse sistema só não é clandestino, mas ninguém dirá que, pela sua origem, deixou de ser, como realmente o
é, violento e fraudulento.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador José
Fragelli, nem uma coisa nem outra. V. Ex• está cometendo equívoco.
Quando vitoriosas as revoluções fazem a lei. Fizeramna efn 30 no BfãsH; fizeram-na em- outros países, no -nos-so continente ou fora dele; fizeram-na na França,. tão
simpática a todos n6s, é em episódios recentes, que_aça~
bei de referir em meu discurso. V. Ex' sabe que no recente processo argentino, que a oposição costuma citar com
certa freqiiencia, estabeleceu~se uma composição do Colég_io Eleitoral por via indireta, em que esse princípio--de
proporcionalidade foi respeitado, para evitar que duas
ou 3 províncias pudessem impor um resultado eleito!al a
todo o resto da nação. Remeterei a V. Ex• essa legislação, para que_ verifique que, num colêgio eleitoral, em
se tratando de eleição indireta, o critéiio de sua composição leva em conta, necessariamente, mecanismos para
preservar a Federação.
Não -se discute eleição direta ou indireta. Quando
numa eleição indireta se constitui o ColégiO Eleitoral e se
assegura uma representação nesse Colégio Eleitoral aos
Estados, es_sa representação tem que ser igual, porque a
representação proporcional à população é a representação política. Insisto com argumentos jâ citados anteriormente. Sergipe tem- 5, 6 ou 8 deputados. São Paulo
tem 60. Estes representam no Colégio Eleitoral a população, e os delegados do partido majoritário representam
o Estado. para assegurar a estabilidade da Federação,
para evitar que 2 ou 3 Estados elejam o Presidente da
República, quando esta Federação, na-realidade, é cons·
tituída por 23 Estadas.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouvirei V. Ex• Antes
devo um aparte, que já me fora solicitado, ao nobre Senador Passos Pôrto.
O Sr. PassOs PôrtÕ-- Nobre Senador Aloysio Chaves,
vinha insistindo no aparte a V. Ex• porque inicialmente,
~orno o Senador Luiz Viana, gostaria de congratular-me
com V. Ex• pela sua recondução à Liderança do nosso
Partido e do Governo. Neste instante histórico~político,
ninguém melhor do que V. Ex' com a sua vocação pública, com o seu tirocínio, com a sua cultura, sobretudo
com o seu exemplo de homem que trouxe do Parâ o me-lhor passado, ninguém melhor do que V. Ex.' para, em
instantes como este, fecundo, da política brasileira, para
liderar o Partido majoritário no Senado. Sabe muito
bem V. Ex• que estamos passando um ano da maior importâncirl politica para a Nação. E, aliãs, ao longo da
nossa História Repúblicana, foi sempre nos períodos de
sucessão presidencial que fomos férteis em modificações;
em novos caminhos abertos no aperfeiçoamento polítiCo
do nosso País. Creio qw:•.esta tarde o debate i:tãÕ se dife~
cionou para o que realmente V._ Ex.' estaria dizendo~
Acho que ninguém, no Pais, ê contra a eleição dircta
para a Presidência da República, nem as oposições, que
têm se movimentado em todo o País, e nem o Partido do
Governo: O que--tem se discutido, creio, é a oportunida~
de dessa eleição direta. Eu mesmo me posicionei a favor
da eleição direta, pela consciência que tenho de que ela
não ê a panacéia que ninguêm acredita que o seja, mas ê
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um dos instrumentos de recondução do Bras_ilao processo polftico tradicional. Reconheço, no entanto, e V, Ex•
nisso tem razão, de que a eleição direta tem também os
seus defeitos e graves. Na eleição de Jânio Quadros, por

exemplo, eu me convenci de que só pode ser Presidente
da República alguém que seja oriundo de São Paulo ou
de Minas Gerais, vistõ-qaeesses dois Estados trazem um
potencial eleitoral capaz, só eles dois, de conduzir permanentemente a política de "café com leite". De modo
que a representação de federação, mesmo na eleição direta, teria que ser examinada, porque nós temos sido, ao
longo dos anos, justamente traumatizados, no proçesso__
de eleiç-.lo direta, por essa desordem eleitoral do voto di:
reta, que dá privilégios aos grandes Estados que são portadores de maior contingente eleitoral. Mas, de qualquer
forma, nobre Líder, ao congratular-me com V. Ex• devo
dizer que estou preocupado, não só com as decisões que
haverão de ser tomadas pelo Congresso Nacional, mas,
também, com o grau de impopularidade crescente que os
Partidos de Oposição estão tendo no Brasil: os últimos __
índices de audiência póblica têm mostrado que, desde o
Presidente do maior Partido de Oposição até os seu·s governadores, estão, também, numa fas~ de impopularidade crescente, o que nos mos_tra que há alguma coisa de
grave com o povo brasileiro, que tem de ser examinado e
decidido pelo Congresso, atravé_s da modificação dos ru_~
mos da própria política, que poderão ser feitos. neste
ano, sob a liderança de V. Ex• no Senado,
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Passos
Pôrto, agradeço o aparte de V. Ex• e as considerações
que teceu a propósito da minha reconduçãQ à Lideran_ç_a
do PDS nesta Casa.
--Honrado como fui o ano passado pelo apoio de V. Ex~
e reiterado neste momento, estou certo de que o desempenho desta função se tornará tanto mais fácil, quan~~ .
maior for a solidariedUdc, ·o ápüio-e a ajuda que eu rece_ber, e os lúcidos conselhos dos_metJ_S eminentes col~gas.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ext um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES:-- Ouço o -~minente Senador pelo Rio Grande do Sul.
O Sr. Pedro Simon - Seriam -muitaS _as argUffiél-tações, e com o_ maior respeito às apresentadas por V.
Ex~. poderíamos discutir cm termos de colégio eleitoral.
Apenas uma, porque V. Ex~ se firmou muito em termos
da federação e_rla_ importância de que cada Estado tivesse a sua representação igualitária, em dc.terminado setor,
pam que os grandes Estados não dominass_em o-colégio_
eleitoral. Todavia, o caso do Rio Grande do Sul: ~stabe
lecendo as normas, as pré\•ias para o colégio eleitoral, os
seus elaboradores previram a expectativa da divisão das
Oposições e determinaram, ao contrário de anteriormente, porque mesmo dentro das teses de que os Esta_d9s
mandavam representantes, quem escolhia era a As_sembléia. A Assembléia Legislativa se re_unia e es_colbia__
os deputados estaduais que representariam o Estado no
colégio eleitoral. Agora, quem faz as normas do novo co..,_
légio não é a Assembléia; é o Partido. Veja no caso do
Rio Grande do Sul: ganhou o PDS, não há duvída alguma, ganhou o PDS. Mas, a nível de representação no
Colégio Eleitoral, a esmagadora maioria do povo do Rio
Grande do sul votou na Oposição. Seria nonnal que,
dentro da Assembléia Legislativa, a Assembléia elegesse
. os representanes do Rio Grande do Sul no Colégio Eleitoral e, sem dúvida alguma, não viriam os representantes
do PDS. Só ali seriam seis a menos do PDS e seis a mais
na Opol>ição. Repare que é um casuísmo claro, precíso.
t: verdade que o PDS_ previa que isso eventualmente
ocorresse em muito mais Estados, o que não ocorreu.
Ocorreu no Rio Grande do Sul. Mas, em nome de quem,
se, no Rio Grande do Sul, são trinta e três deputado~· das
Oposições e são 23 do PDS? São-lO a mais da OposiÇãõ-. E em nome de quem, o PDS, pelo seu Difetório Regional

ou pela sua bancada, vai representar os representantes
do Rio Grande do Sul no Colégio Eleitoral? Estarã representado o Rio Grande do Sul? Não. Poderá se dizer,
como acontecia anteriormente, mas as Assembléias Legislativas, eleitas pelo povo, escolhem os representantes
_ do Estado. Mas aqui não, aqui é o Partido. E poder-se-ia
dizer, mas o Partido é majoritário, como V. Ex' disse,
respondendo ao nobre Senador de Pernambuco. Mas, no
caso do Rio G_rande do Sul, não. No caso do Rio Grande do Sul, é um Partido que, isoladamente majoritário,
mas, a nível de conjunto amplamente minoritário, por
_f~~fl __--q_~u_O]_<!__f!!ai_o_~~a d_e _10_ pe_p_l!tados ~m _~m~-A~senlbléià de 56. Ênt&o, em nome de quem, de que princípio, o Diretório Regional do PDS no Rio Grande do Sul
•iiif i-ildicar ~s 6 de!e"glldos ao Çoléiio Eleitoral para vo-tar .em nome do Rio_ Grande do Sul, nuffia assembléia
onde_as oposições são amplamente majoritárias?
O SR. ALOYSIO CHAVFS- Nobre Senador Pedro
Simon, V. Ex~ há de constatar que, numa hipótese ou
nouúá, as si(uações podem' ser idênticas, isto- é, na ass-embléia é óbvio que o partido majoritário, se tivess_e__que
votar. faria os seus delegados. Não havendo a votação,
ele faz a indicação_ V. Ex• parte de um raciacinio aparen- tem-eOie \:erdadciro,-mas Que na sua essência, nãO é úa_tO: É comO
todOs os partidôs da oposíção estivessem
Uriidos,- istô é; cjuem votot.i"nO Pt ilO RiO Gr-ande do Sul
votou no PMDB? Não! Quem votou no PDT, no Rio
"Grand~ dO Suf, pai- acaso votou no PMDB? Não!... -

se

O Sr. Pedro Simon -

Plenamente de

acordo~

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nós temos uma orga----nizaçã-o-mr base pluripartidária ..
O Sr. Pedro Simon- Plenamente de accirdo com V.
sef que o PMbB se unisse ao PDS. Pode ser
PDYSê-uOTs'Sé ao Pos: Plenamente ciê"âCofd6 com
V. Ex-• MaS~ q-uem tinha que decidir isto era a votação na
KSSC-iTiblbYa ·legislativa· it nãci--o biretórío dO PúS:-Eu
concordo com V. Ex~ Poderia até acontecer isto na votação da Assembléia.
Ex-~ PoJe

qu~e

-o

O_sR._Ã.'='çfY~IO CHAVES·_ Mas, nobre Senador,
não é o diretório que decidiu isto! O diretório não tem
l!licrfillncia tlellhuma. O pútido Majoriiádo é cjuem indica os delegados. Agora, esta regra foi estabelecida por
-igual p::.1ra todos os partidos, antes da eleição.
1:-:ntào, V. Ex• há de convir que o Diretório do PDS
- não tem nada, nada absolu_tamcnte com isso.
_____()_§_r_._ Çi_<i_$ª1l;!Q_aio -=Y.
r<~ d..: um apa!te?

Ex~

_me con~ede ainda a hon---

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu poderei conceder.
corri -inillto-Pfãzú, porque V, Ex• sempre faz observações
que dcspt::rtam a maior atenção nesta Casa.

o- Sr. Cid Sampaio -

Muito obrigado a V. E-x,

O SR. PRESIDE~TE llomanto Júnior)- Peço a V.
Ex~ que seja breve, nobre Senador Cid Sampaio.
O Sr. Cid Sampaio- l\:luito obrigado, Sr. Presidente.
Eu queria chamar a atenção de V. Ex~ que nossa Constituição diz que todo poder emena do povo, E, devendo
-~tli_an3( do p_qvo, o poder transferido aos Deputado d3
Assembléi3 Legislativa representa uma parcela da população. O _caso do Rio Grande do Sul é esclarecedor. Então, uma parcela menor da população est(l tendo uma representação maior. Portanto, burlando o processo consituciona[ de representatividade e de poder emanado do
povo. Se o representante fosse eleito pela Assembléia Legislutiva, ou o representante do Estado deito diretamente do povo, seria um remédio para evitar as distorções de
Estados grandes e pequenos dentro da Federação. Mas,
córiio-- fOi- fe"lto. burlOU-s~- a repres"en1ação do- pOvo.
EsPLJl.hqu-se uma parL:ela da população de seus votos. A
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parcela da populução que votou no PMDB, em Pernambuco, deixou de_ votar naqueles seis representantes doEstado.
O SR. ALOYSIO CHAVES -- Mas, não votou nos
Deputados? N1lo elegeu a sua Bancada na Assembléia
Legislativa? Agora, se a Bancada nào é majoritária, não
é problema nosso.
· O Sr. Cid Sampaio- Mas, eles foram escolhidos para
Deputados.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Como que eles foram
frustados?
O Sr. Cid SamP.aio·- A parcela que votou nos outros,
a representação tinha que ser proporcional no Colégio
Eleito rui.

p __SR_. ALOYS{_O _CHAVES_- Proporcional na represcntar.;ilo política federal.
O Sr. Cid Sampaio- Não. O próprio Senador é votado por toda u população, c representa a escolha transferida do povo que d~tcm o poder de decisão para o seu representante: no caso da Assembléia Legislativa, aquele
de-u -ão-s_eu Partido a ligura e a posição de uma instituição nacional. Logo, o Estado elege representantes,
mas o faz pelo povo do Estado. um voto ígua[ para cada
um, e não foi feito assim. Era isto que cu queria salientar
a V. Ex~
O SR. ALOYSIÕ CHAVES- Eu divirjo intctrlimente da interpreta<;ào de V. Ex~ c não vejo como o povo de
Pernanbul:o, como V. Ex~ alega, não tenha votado para
o Colégio Eleitoral através da representação do Estado.
Vo.tou. e apçnas o Punido de V. Ex~ não é majoritário
!te;>g ~lt;i-&49.... --~ --O-SR. PRESIDE:"JTE {Lomanto Júnior)- Peço a V.
Ex~. nObre SCnãdór, que não conceda mais apartes.

O Sr. Virgt1io Tá"ora- Eu pedi um i.! parte antes da
informação da Mesa.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Vou pedir aos meus
nobres pares que me permitam concluir, porque já infringi várias vezes, com tolerância de V. Ex~s e da_ Casa,
essa imposição regimental.
Ora, nobre Senador Cid Sampaio, hipótese, no caso,
não é idéntka. E.:;iUi1l0s falando em representatividade
_ <,lt:_mocrút_ka, em legitimiJ<tde__d_emoçrátka, c0m base
num processo qUe foi criado, que foi-estabelecido antes
da deir.;ào, as~egUi=Un_do us mesmas condições para todos
os competidores.
Ow. nobre Senador, vou dar um exemplo retimdo,
aliás. do primoroso discurso que o Presidente do nosso
P<~rtido fc;.,: nestu Casa, respondendo ao Deputado Ulysses Guinwrães, quando mostrou como, realmente, o
PDS é o Partido majoritário no País, quer através dos
votos obtidÕs na legenda para Deputado Federal, quer
através Jo número de governos eleitos, de prefeitos, etc.
E dtou um exemplo frisante: alguns países, embora com
regime parlamentarista e com voto distrital, reconheço e
antecipo logo o argumento como uma eleição recente, na
Inglaterra, os conser~·adores tiveram 12 milhões 990 mil
votos para a Cãmam dos Comuns, os trabalhistas 8 milhJcs c 437 mil votos, os liberais 7 milhões e 750 mil votos. No entanto, o Partido da Sra. Thatcher fez a maioria
ab~oluta das cadeiras na Câmara dos Comuns, e ninguém foi somar os votos do Partido Liberal, os votos do
Partido Trabalhista, para dizer que a vontade popular
foi fraudada e que a maioria não está no governo, ou que
é a-minoria que governa a Inglaterra. São esses argumentos inteiramente inaceitáveis, inteiramente improcedenteS. A questão fundamental é essa, se nós estabelecermos
a eleição indircta, o Colégio Eleitoral terá necessaria-
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mente, ao l:.1do da reprc.'>cntaçilo política, a represent<.tçào d<ls Est<Jdos. Se esse processo ni'io é b-Om, poderemo~ ado ta r o da dciçtio direta, mas, contestar essa legitirnidad~.:. me parece. Sr. Presidente, que n::J.o resiste a uma
análi:.c séria.

O Sr. Itamar Franco

~

-0 Sr. Itamar Franco- Obrigado, Ex• Era o que que-rüJ-ouVír de V. Ex~

O Sr. Virgílio Tlivora- Permite V. Ex• um
nõ:~dor.

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. ALOYSlO CHAVES- Eu vou encerrar o
meu discurso. porque S. Ex•. o Sr. Pr~idente, reiteradas
vezes pediu-me para não conceder mais apartes, se não
eu daria com muita honra a V. Ex~
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um ligeiro
aparte'!

O_SR. ALOYSIO CHAVES- O prazer será meu ouvir V. Ex•, ter a participação de V. Ex•, do nobre Senador ftamar Franco, dos colegas da minha bancada no
meu discurso, mas, peço ao Presidente da Casa que me
permita, neste caso, prosseguir.
O Sr. Nelson Carneiro - O meu aparte será brCvíssimo, Sr. Presidente. Apenas eu queria, como antigo parlamentar. regozizar-me com esta sessão, que está sendo
rara no Senado Federal. Parece que hoje nós começamos
a legislatura, realmente. E eu aproveito a oportunidade
para me regozijar, não só com o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, por haver reconduzido à Lider<tnça o nobre Senador Humberto Lucena, como com o
Partido Democrático SociaJ que, ainda uma vez, traz V.
Ex• para dirigir a sua Bancada. Porque, realm~~te, hoje
foi um dia de gala, nesta Casa, onde nóS sãiillos dos pequenos para este largo debate institucional. Era esta a
minha intervenção para me rejubilar com esta Casa, faLtndo votos par.a que outros momento$ iguais a este aqui
se travem para que conste nos Anais a opinião, o pensamento cus esperanças que nós devemos traduzir do povo
~ill~~
.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Agradeço e me sinto
sumamente honrado com as considerações-de V. Ex•
Ouço o nobre Senador Itamar Franco. _

O Sr. Itamar Franco- Prezado Líder, apenas e rapidamente uma preocupação permaneceu em mirtffa mente
ao ouvir atentamente o discurso de V. Ex• Contei aqui
pelo menos umas vinte vezes a palavra "crise" dita por
V. Ex~ Eu lhe dirigiria muito respeitosamente, a seguinte
pergunta: Haverá crise neste País, Ex~, se o Congresso
Nacional aprov:Jr as eleições diretas?

O SR. ALOYSIO CHAVES intervenção?

V. Ex• concluiU SUa

O Sr. Itamar Franco- CQnclui. A minha intervenção
era um aparte muito rápido.
O SR. ALOYSIO CHAVES- A minha exposição,
contida no meu discurso, nobre Senador Itamar Franco,
dá com nitidez. a minha posição política, nesta Casa. Defendo a legalidade democrata e, por isso mes-mo, defendo
as eleições indirctas em janeiro de 85, defendo quese-p~re
serve o modelo que foi estabelecido, e está sendo cumprido pelo Presidente João Figueiredo, defendo um objetivo maior e mais amplo e não o fato circunstancial, o episódio agora lançado perante a Nação. Defendo a Constituição, defendo a solução democrática, tudo dentro da
Constituição. il.ad~ fo"rá. defa.

o Sr. Itamar Franco- Meu nobre Líder, eu fi:z um
questionamento; a Constituição hoje nós sabemos o que
ela reza. __ V. Ex• vai me permitir ...
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• é um h0rrlém
inteligente. Quando eu declaro a V. Ex• que a posição é
de defesa intransigente da Constituição, dentro da Constituição está o Congresso como poder soberano.

aparte~

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o eminente Se-

-

O Sf. Virgílio Távora- O discurso de V. Ex•. a nosso
ver, exaustivo, exaure completamente o feito. Percutida
;.1 matéria ·a nosso ver, foi ela explanada até os seus limites maiores. Mas, quando aqui utilizou V. Ex~ a serenidade, a calma, os conhecimentos que possui sobre o assunto não veio com citações corno o "caso esclarecedor"
----ac· tal Estado. Mas poderíamos dizer, Hesclarecedor"
tumbém seria às avessas o caso do Rio de Janeiro, o caso
de São Paulo e assim por diante. V. Exf ficou justamente
- nu doUtrina, ficou justamente nos argumentos que, a
nosso ver, foram expostos de uma maneira absolutamente irretorquível. Nossos parabéns.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. Marcondes Gadelba- Permite V. E;V um .aparte'?
O SR. ALOYSIO CHAVES --Ouço o nobre Senador
Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadetha:....:.. Emiflente Líder, queria
apenas voltar L!m poUco a uma argumentação curiosa do
Senador Pedro Simon, cuja falácia interna V. Ex' já desvendou com muita elegância. O Senador Pedro Simon
parte do pressuposto de que qualquer Partido que não
esteja no Governo é necessária e incondicionalmente
oposição~

O Sr. Pedro Simon- Não, Senador.
O Sr. Marcondes Gadelha- Foi essa a argumentação.

E que, portanto, não caberia competência ao PDS no
Rio Grande do Sul para iEdicar ...
O Sr. Pedro Simon- Assim é a Assembléia Legislativa,

O Sr. Marcondes Gadelha- ... os delegados porque
isoladamente não constitui maioria. Dentro dessa tese,
eu diria que a lei é até mais concessiva em i"élação aos
Partidos de oposição, eminente líder, porque dentro dessa argumentação do Senador Pedro Simon, também o
PDT, no RiO de Janeiro, não poderia indicar os delegados ~o Colégio Eleitoral, porque isoladamente não constitui maioria no Rio de_ Janeiro.

O Sr. Virg~1io Távora- Assim não haveria razão porque essa referência foi feita ..
O Sr. Marcondes Gadelha- E bem assim o PMDB
em São Paulo isoladamente também não constitui maioria, taritO que agora terâ que oferecer uma secretaria ao
PTB para compor a sua maioria.
O Sr. Pedro Simon- A Assembléia elegeria.

Q.SR.ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto à conclusão do meu discurso, e volto para
retomar as observações no momento em que enfatizava,
mais uma vez,. a gravidade da crise, para que V. Ex• Senador Itamar Franco, registre na sua estatística mais esta
refcréncia: a gravidãde da crise nacional.
Crfse: que gera problemãs cuja gravidade paira como
dura advertência sobre a sociedade, ou, para utilizar ainda as palavr<1s da mensagem presidencial, ••problemas
dramáticos, cuja solução é urgente".
Não é outra a lição que se recolhe do nosso passado
pofítíco.
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4o_longo_da evolução política, as crises graves~ profundas, como a que enfrentamos, só foram superadas
mediante entendimento, gue surgiu da compreensão e da
experiência dos homens públicos, como ressaltou ano
passado da tribuna desta Casa, em dois excelentes d.is·
curso:;, o nobre Senador Luiz Viana Filho.
Da proclamação da República, com o episódio de
Deodoro, à eleição de Jânio Quadros, "as sucessões presidenciais quando não foram conduzidas dentro de um
espírito de entendimento, de consenso, que atendesse às
aspirações de paz, de tranqUilidade, de progresso do
País, .desaguaram em graves perturbações''.
Não tem sido outra a preocupação permanente do
Presidente -Figueiredo, nem sempre bem compreendido,
pois, por mais de uma vez, os seus apelos em fa.vor do
congraçamento da família brasileira não têm encontrado
correta receptividade em certos setores da oposição; à
palavra de entendimento, rec.ebeu a réplica indiferente
ou ácida da ironia pretensiosa de quem tinha o dever indeclinável de perceber 'e compreender a extensão do gesto superíor motivado ·pelo interesse do País; à palavra de
conciliação responderam com o insulto grosseiro, a
agressão verbal de quem utiliza o palanque do comício
ou a imunidade do mandato parlamentar apenas para
denegrir e injuriar, num delírio verbal, deplorável e vazio.
Mas ao Presidente não faltará o apoio do seu Partido,
nem a compreensão dos brasileiros que reconhecem a
sua integral de_dicação à árdua missão de redemocratização do Pais.
E o nosso Partido, como sintetizou de forma irrepreenSível o Presidente José Sarney, "foi a ponte por
onde p<:~ssou o projeto político de fazer do País uma democracia. E é ele que garante a estabilidade e o êxito da
tarefa histórica do Presidente Figueiredo".
E continuará a sê-lo, como demonstrará, de maneira
coesa e altiva, na atual conjuntura, quando chamado a
assegurar o cumprimento de todas as etapas do processo
de abertura democrática. Mas o farâ sem farisaísmo, sem
excluir o diálogo cordial e construtivo; sem desistir de
buscar o entendimento, onde e quando for necessário,
atento à responsabilidade de sustentar a legalidade dernocnítica à custa de todos os sacritlcios.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hâ poucos dias,. na
abertura desta Sessão Legislativa, ouvimos a Mensagem
do Presidente João Figueiredo, dirigida à Nação, mas
voltada, em particular, ao COngresso Nacional.
A solidariedade e compreensão que pede de nós não
lhe faltarão porque a consolidação da democracia social
é efetivaroeáte responsabilidade indivisível de todos nós.
Encerro este pronunciamento reproduzindo, pelo seu
ãlto significado pOlítico_ e patriótico, o trecho final da
Mensagem: "As batalhaS que o Pais tem pela frente serão vencidas com a participação corajosa e idealista do
Parlamento. Pensar no Brasil, bem como repensar os
seus problemas e as soluções que melhor convenham à
Nação. Esperançado e ansioso, o Pais acredita no seu
destino, na capacidade de seus condutores políticos, na
sua criatividade, no seu valor". (Muito bem! Palmas! O
orador é cumprimentado!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 13-3-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estou dando entrada a um projeto que pede seja acrescida a categoria profissional de contador ao grupo da
Confederação Nacional das Profissões Liberais, como
do Decreto nl' 5.452 de 1943. f:Iuta que estamos mantendo já algum período de tempo, há alguns anos.
Vimos que cresceram tremendamente as responsabilidades da classe dos Contadores do Brasil; cresceu a ne-
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cessidade desta profissão c, conscientes disso •. governos
sucessivos da República p-rocuram disciplinar e fortalecer a profissão liberal de curso superior.
No entanto, Sr. Presidente, por uma dessas coisas da
rotina sindical, dentro do Ministério e dentro dos órgãos
que devem estudar problemas das duas cl<Jsses em que se
dividem os du categoria c_ontábil, os guardaMiivros, hoje
Técnicos de Contabilidade, que correspondem a uma
profissão de 21' gr:m, e os contadore.~ ou baCharéis- em
Ciências Contábeis, profissão que, por Lei, é de curso superior e envolve muitos milhares de b_r_asUeiros, com alta
competência. prestando os mais re_levantes_ serviços, __ a
este País, nas empresas diversas e no serviço Público; as
duas classes se confundem no mesmo órgão sindical. Isso
estú exigindo a distinção, a separação.
Visitei, Srs.. Senadores, o Sr. MiQ.istro do Trabalh.o,
hoje, e na audiência com S. Ex'. entreguei uma cópia do
projeto que ora dou entrada no Senado, e que peço consM
tar deste pronunciamento, mostrando que quase todas as
universidades do Brasil mantêm Q c_urso de Coitt.a.d__Qr,_ __
principalmente as federalS~Tormando milhares de profisM
sionais, e esses milhares de proficionais formados no
Brasil, todos eles somados t-;_ào _Dlenos do que forma, a
cada ano, por exemplo os Estados Unidos, dada a importãncia e as necessidades da categoria profissional do
Contador ou do Bacharel em Ciências Contábeis.
Ora, Sr. Presidente, ao Sr ._Ministro, a quem já me havia dirijido no ano anterior, coril uma comissão de contadores, foi entregue pedido de separação sindical das
classes, que encaminhara à sua assessoria o assunto. Pedimos uma deliberação, ou melhor, uma decisão a S.
Ex!_._ à solicitação dos Contadores, através do seu órgão
de classe, do qual sou Presidente; ou seja, que seja aCrescida a categoria profissional de Contador no grupo da
Confederação Nacional das Profissões Liberais, separando assim os homens de curso superior daqueles que
têm apenas o 29 Grau, os técnicos em contabilidade, assim como são separados Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, todos colocados dentro das suas ca~
tegorias sindicais, cada um a defender os direitos da sua
profissão.
Sr. Presidente faço este registro muito satisfeito pelo
c-ontuto que tive com oS r. Ministr_o do Trabalho, e passo
à mesa o projeto no sentido que seja acrescfda a catego-_
ria profissionul de contador ao grupo da Confederação
Nacional das Profissões Liberais. A medida não prejudicará nenhum dos grupos profissionais, apenas disciplina
os direitos c obrigações_; e, considere-se que, para formar
contadores, a Nação gasta milhões de cruzeiros nas universidades. a cada ano, para depois serem colocados em
nível igual aos de segundo grau, cujo preparo é muito
menor e cujas atribuições_, !1? própria lei em vigor, são
definidas e devem ser respeitadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
PROJETO DE LEI N•

, DE 1984

Acrescenta a categoria profissional do Contador
no grupo das prorrssões liberais.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 19 t acrescida a categoria profissional do Contador no Grupo da Confederação Nã.cional das Pr-ofiSM
sões Liberais, constante do Quadro_ de Atividades e Profissões anexo à Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.
Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Presentemente, os Contadores ou Bacharéis em Ciências Contábeis estão compelidos a se sindicalizar nos
mistos sindicatos de contabilistas, juntamente com os
_profissionais de segundo grau mundialmente denomina-

dos de Guardõ.J-Livros e no Brasil titulados como Tê~:;nk __
cosem Contabilidade. Essa situação advéin da época em
que ambas as espéde.~ profissionais eáüll- íormadas em
cursos de nível mêdio e o Contador tinha apenas um ano
de_eitudos a m!.l-i_s do que O Gllafáa-Uvros.
Entretanto, .o ensino da Contabilidade evoluiu para o
plano universitário, mediante ·a instituição do Curso de
Ciências Contábeis pelos artigos 19 e 39 do De_creto-lei n"'
7.988, ae-22 de setembro de 1945. Conseqüentemente, o
profissional diplomado como Contador passou a corresponder ao Bacharel em Ciências Contábeis, tanto que àquele foram atribuídos os mesmos direitos deste, pelo§
39 do artigo 9~ do mencionado Decreto-lei n"' 7.988.
Por sua vez, o antigo Guarda-Livros, egresso do curso
di!_ igual nome, foi transformado no atual Técnico em
Contabilidudc, _pelo Decreto-lei IJ.9 8.191, de 20 de no~
vembro de 1945~ na mesma condição .anterior de profissional de nível médio. Pres_entemente, esse título é conferido ao aluno que cumpre as exigências do curso profisslcillitlizamc__ d~_jg_L!_<!_\_ denominação.
Como reflexo_dos diferentes níveis de ensino di:>Curso
de CiêriciaS Coritábeis e do Curso Técnico de Contabilidade- o primeiro com quatro ou cinco anos de estudos
universitários além dos três anos de estudos de ní_vel mêdio do_ segundo --Contador e Têcnico em Con:tabilidade
passaram a ter interesses específicos e muitas vezes coilflitantes. e até opostos, quer no campo cultural, quer na
ârea do ex..erc_i_c_io profissional.
Além disso, os Contadores ou Bacharéis em Ciências
Contábeis passaram a ser praticamente privados de real
vida sindical, nos sindicatos de contabilistas, porquanto
constituem cerca de um quarto da quantidade dos Técní='
Cosem Contabilidade. Estes, em razão desse natural predomínio quantitativo, definem as eleições e induzem as
ações dos dirigentes principalmente para assuntos atinentf.!s ao _curso e aos profissionais de segundo grau, inM
clusive postulando, repetidamente, graciosas promoções
à categoria de gri:lu superior, sempre sem a realização do
correspondente curso universitário, conforme se verifica
nos Projetos de Lei n9s 2461/64, 1784/68, 77Q/75,
4686/77, 5323/78, 2504/79 e 5304/81, além de outros
com semelhantes reivindicações encobertas, todos de iniciativa parlamentar e, venia concessa, desprovidos do
mínimo interesse público.
Daí ser imperiosos separar, também na organização
sindica!, os Bacharéis em Ciências Contábeis dos Técni~
cosem Contabilidade, ll semelhança dos demais campos
profissionais. A medida virá beneficiar ambas as categorias atingidas,-porquanto assegurará a cada uma o direito de dirigir seus próprios destinos e cuidar dos interesses
peculiares às respectivas classes.
EssU dissociação sindical é normal, tanto em sindicatos represCn-tUti.,.;os de setores económicos-quanto de trabalho, estando prevista no art. 57Lda Consolidação das
leis do Trabalho. E atende ao princípio da sindicalização
por categorias específicas, firmado como critério preferencial no art. 570 do mesmo código. Poderia ser feita
mediante portaria do Ministro do Trabalho, não fosse a
alegação da CQmissão de Enquadramento _Sindical de
que dependeria de lei em razão de o Contador e o
Guarda-Livros terem sido englobados na categoria contabilista PelO ã-rt~ -29 do Decreto-lei n"' 9.295. de 27 de
maio de 1946.
De resto, a Constituição Federal, acima_ de .qualquer
lei ordinária, garante a lívre associação profissional e
sindicõ.JI, em seu art. 166.
Por conseguinte, torna-se imprescindível viabilizar juridicamente, também para os Bacharéis em Ciências
Con_t;ilieis, o exerci.cio de seu direito a se organizarem em
sindicatos exclusivos desses profissionais de grau superior. Isso é ~lcançado assentando em lei a categoria de
Contador, ao lado dos demais profissionaiS liberais, em
harmonia com a legislação de ensino- e··a Classificação
--orasnCira de _ocupações.
Ãu _co_nyert.er cm lei esta proposição-legislativa, o Congr~sso Nacionat estõ.lr_~ atendendo a essa legítima aspi-
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ração de associações desses profissionais, com o endosso
cultural das instituições universitárias que têm a responsUbilidade de ministrar os J:Orrespond-entes Cursos de
Cíências Contábcís, conforme transcrição a pensa das declarações colhidas pela Associação Proflssional dos Con~
tadores de Porto Alegre, analisadas pela Ordem dos
Cont~Ldores do Brasil sob minha presidência.
Sala das Sessões.
de março de 1984. - Gabriel
Hermes.
ANEXO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de ]9-5-1943
Parte final do quadro de atividades e profissões a que
se refere o artigo 577.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
PROFISSÕES LIBERAIS
GRUPOS
- l9 Advogados.
2<:> Médicos.
39 Odontologistas.
49 Médicos veterinários.
59 Farmacêuticos.
69 Engenheiros (civis, de minas, mecânicos, eletricistas, industriais e agrônomos.)
79 Químicos (químicos industriais, químicos industriais agrícolas e engenheiros químicos.)
89 Parteiros.
99 Economistas.
JO<:> Atuários.
111' Contabilistas.
!29 -Professores (privados).
13~' Escritores.
149 Autores teatrais.
159 Compositores artísticos, musicais e plâsticos.
16~' Assistentes sociais.
179 Jornalistas.
189 Ero.tê.ticos d_entários.
- l 99 Bibliotecários.
209 Estatísticos.
219 Enfermeiros. (I)
22"' Técnico de Administração. (2)
239 Arquitetos. (l)
249 NutriciOnistas. ( 4 )
259 Psicólogos. C)
26• Geólogos. (')
279 Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, auxiliares de fiSioterapia e auxiliares de terapia ocupacional. (')
289 Zootecnistas. (S)
292- Profissionais Libemis de Relações Públicas. (9)
309 Fonoaudiólogos. (1°)
CATEGORIAS DIFERENCIADAS
Aeroviáríos.
Aeronautas.
Agenciadores de propaganda. (1 1)
Atores teatrais, cenotécnicos e auxiliares de teatro.
Cabineiros (ascensoristas).
Classificadores de produtos de origem vegetal.
Condutores de vefculos rodoviários (motoristas).
Empregados desenhistas técnicos, artísticos, industriais, copistas, projetistas técnicos e auxiliares.
(I) -lncluida pela Portaria n? 94. de 27·3·196: tDO, 19·)·1962).
(21-ldem pela lei n" 4.760. de 9·9·1965.
(3)-ldem pdu Portaria n" ."178. de 3·9·1968 (DO, 18·'1·1?68)
(4) _;Idem pel~ Portaria n~ 3.424. de 23·9·1968 (DO. 15·10.1%~).
(5) -Criadu pela Portaria n" 3. ."126. de 26·6-1969 (DO, 2-7-1969).
(6)- Criada pela Po.maria n~ 3.310. de 22·5·1970 (DO, 23·.5·L970).
(7)- Cntegorias incluidas pelll Decreto· lei n~ 93!1. de Ü·I0-1969 (DO. 1410·1969. retificado em 16·10·1969)
{8)- Portaria- n• 3.661:· de !3-11·1979 (DO, 16·11·1979).
{9)-Criada J'lela Portaria n" 3.~56. de 13-6·1980 (DO, 17-6-1980).
(lO)- Decreta n• S7.218. de 31·5·1982 (DO, 11·6·1982).
Oll- Portaria n• 3.548. de 12-9-1969 (DO, 28·1 1·1969).

0170

Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ào II)

Manequins e modelos.
Músicos profissionais.
Maquinistas e foguistas d,e geradores termoelétricos e
congêneres, exclusive marítimos.

Oficiais gráfíCo'S.

-

Operadores de mesas tefefônic<ls (tdCfÕnistas em geral).
Professores.
Publicitários. (1 1)
Práticos de farmácia.
Empregados em hospitais, clínicriS-e ctlsus de -sãóde.
Propagandistas de produtos farmacêuticos,
propagandistas~vendedo~es e vendedores de produtos
farmacêuticos. (I~}
Radiotetegrafistas da Marinha Mercarite.
Tratorlstas (excettiados os rurais). (ll)
Vendedores e viajantes do comércio.
Profissioiiais Liberais de Relações Públicas._ (14)
Trabalhadores em agências de propaganda. (li)
Trabalhadores em atividades subaquáticas e afins. (H)
Aprovada pelo Decreto--lei n9 5.4!2, de }9-5-1943.

~-0 _Qecreto-Jei nq 229, de 28 de- fevereiro de 1967
(DO. 28-2-1967), revogou o§ 29, passando o§ I'~' a parágrafo único.
A ri- 574.. Den_tro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir
entidades sindicãis, de primeiro e segundo graus, distintas das associaçõeS das empresas congêneres, de tipo diferente.
Parágrafo ~nico. Compete à Comissão do Enquadrament<? Sindical definir, de modo genérico, com a
aprovação do Ministro do Trabalho, a dimensão e os demaiS característicos das empresas industriais de tipo artesanal.
Art. -~75~ _O ~_quadro _de atividad~;s e profissões será
revisto de.-dois .em dois an9s, por proposta dU Comissão
do Enquadramento Sindical. para o fim de_ ajustá-lo às
condiçõc;:s da estrutura económica e profissional do País.
§"Tii Ante_s de proceder â revisão do quadro, a Comissão deverá solicitar sugestões às entidades sindicais e
às associações profissionais.
§ 29 A proposta de revisão será submetida à aprovação do Ministro do Trabalho.

Art. 99 Ficam extintos, a partir do ano escolar de
1946, o curso superior de administração e finanças e o
curso de atuário, de que trata o Decreto n\'1 20.158, de 30-de junho de 1931.
§ 1\'1 Os alunos, ora matriculados num dos cursos de
que trata eSte artigo, poderão concluí-lo segundo o plano
de estudos ora revogado, ou adaptar-se ao correspondente curso, definido pelo presente Decreto-lei, na série
adequada aos conhecimentos adquiridos.
§ 211 Aos bacharéis em ciências econômicas- diplomados de acordo com a legislação ora revogada, são segurados os mesmos direitos que corresponderem aos bacharéis- em ciências econômic:.~s dip!Õmados nos termos
do- presente Decreto-lei.
§ 3"' Aos contadores e atuários, diplomados de acordo com a legislação anterior, são atribuídos os mesmos
direitos que se assegurarem aos bacharéis em ciências
contábeis e a tua riais diplomados nos terri1os do presente
Decreto-lei.

DECRETO-LEI No 7.988,
DE 22 DE SETEMBRO DE 1945

DECRETO-LEI No 8.191, DE 20 DE NOVEMBRO
-DE 1945

TITULO V
Da Organizaçio Sindical

CAPITULO VI
Disposições Finais

Dispõe sobre o Ensino Superior de Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis Atuarbds.

Disposições relativas ao curso comercial básico e a
seus atuais alunos da terceira e quarta séries.

O Presidente da República, usando da atribuiçãÔ que
lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1<:> Ao aluno que concluir curso de contabilidade previsto pelo Decreto-lei n9 6.141, de 28 de dezembro
de 1943, será cem ferido o diploma de técnico em contabilidade, e01_ substituição ao ~iploma de guarda-livros e
com direito às prerrogativas asseguradas por lei a este
título.
Art. 2\'1 O diplomu de técnico em contabilidade conTerido aos alUilOs presentemente matriculados na terceira
e na quarta séries dõ curso comercial básico, será apostilado, no ato do registro de que trata o§ 2"' do art. 36 do
Decreto-lei n9 6.141, de 28 de dezembro de 1943, com a
declaração explícita de que o seu titular gozará, para os
efeitos d"o- exercício profissional, das prerrogativas asseguradas por lei aos contadores.
Art. J9 O diplomado pelo curso comercial básiCo,
satisfeitas as demais exigêndas de ord~ gúal, ter~ pre-ferência no provimento de função ou cargo de auxiliar de
escritório e de datilógrafo das empresas particulares que
recebam favores do governo, das instituições autárquiCas
e dos_serviços públicos.
Art. 4<:> Aos portadores do diploma de auxiliar de escritório será permitida, sem a observância do limite
mínim':l de idade, a obtenção_do certificadO de 1icença8lnasial, de acordo com o regime estabelecido no título VIl
do Decreto-lei n<:> 4.244, de 9 de abril de 1942.
Art. 5<:> Este Decreto-lei entrará em vigor na data _de
sua publicação, revogadas as disposições eni contráriO.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1945, 124>' da Independência e 57~ da República. -JOSE UNHARESRaul Leitão de Cunha.

Capítulo II
Do Enquadramento Sindical
Art. 570. Os sindicãtôS constituir-se-ão, normalmente, por categorias económicas çu profissionais específicas na conformidide da discriminação do quadro
das atividades e profissões a que se refere o art. 577, ou
segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão
do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho.
- Aplicãvel, o caput, ao trabalhador rural (Lei n\'1
5.889, de 8-6-1973 e Decreto n\'1 73.626, de 12-2-1974).
Parágrafo único. Quando os exercentes de...quaisquer
atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas _atividades
ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas,
em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critêrio ·da especificidade de categoria, êlhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias
similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se
acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do quadro de atividades e profissões.
Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões
concentradas na forma do parágrafo únícO dO artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical,
ofereça possibilidade de vida associativa- regular e de
ação sindical eficiénb!. -- Art. sn: Os sindiCatos que se Constituem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrã.fo-Unico do art. 570, adotarão denominação em que fiquem,
tanto quanto possível, explicitamente mencionadas as
atividades ou profissões concentradas, de conformidade
com o quadro das atividades e profissões, oü se se tratar
de subdivisões, de aCor-dO Com o que deterrriinar Co-missão do Enquadramento Sindical.
Parágrafo único. OcorrCndo a hipótese do ar-tigci ãll- -terior, o sindicato principal terá a denominação altirada,
eliminando-se-lhe a designação relativa à atividade ou
profissão dissociã.Cfa.
Art. 573. O agrupamento dos sindicatos em federações obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas
neste Capítulo para o agrupamento das ati v idades e profissões em sindicitoS.
Parágrafo únicci: --AS fedenlÇOes ·a:e Sindicatos dé.profissões liberaL~ poderão ser organizadas independentemente do grupo básico da confederação, sempre que as
respectivas profissões se acharem submetidas, por disPosições de lei, a Um Unico fegulamentci.
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CAPITULO I
Pisposição preliminar
Art. }9 O ensino, em-gra_u_ superior, de ciências económicas e de ciências coi'ltâbeis e -atuariais far-se-á em
dois cursos seriados, a saber:
I. _~ui-sO- de Ciêiicias EConômicà-~.
2. Curso de Ciênci_as Contâóeis __e__ Atuai-tJi.is.
CAPITULO III
Do Curso de Ciências Contábeis e Atuarlais
Art. 3\'1 O curso de ciências contábeis e atuariais será
de quatro anos, e terá a seguinte seriação de disciplinas:
Primeira série

l.
2_
3.
4.
5.

Análise matemática.
Estatística geral e aplicada.
Contabílidade geral.
Ciência da administração.
Economia política.
Segunda série

Matemática financeira.
2. Ciência da$ tin3nças.
3. Estatística matemática c demográfica.
4. Organização e contabilidade indUstrial e agrícola.
5.. Instituição de direito público.

-l.

·a

Terceira série
1.
2.

3.
4.
5,

Matemática atuarial.
Organização e contabilidade bancária.
Finanças das empresas.
Técnica comercial.
Instituições de direito civil e comercial.
Quarta série

I.
2.
3.
4.
5.
6.

O~g_<:tnização e -cont~bilidade de seguros.
Contabifidru:le pública.
Revisões e perícia contábil.
Instituições de direito social.
L-egislação tributária e fiscal.
Prática de processo civil e comercial.
o

-

DECRETO-LEI No 9.295, DE 27 DE MAIO DE 1946
Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define
as 9.tribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá
outras providências.
O -Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
(12)- Jnclulda rela Portaria n~ 96. de 13·12·1967 (00, 20·!·1968), (Propa·
gandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmaci!:utkos).
(13)- Portaria n• 401, de 4·8·1961 {DO, 20-6-1962- :.J•-Grupo do Plano
'da CNTI).
( 14)- Portaria n• J, l:i6. de 13·6-1980.
(IS)- Pvrtaria n• 3.070, de 10-5-1982 (DO, 13-~·19112).
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CAPITULO I
Do Conselho Federal de Contabilidade e
dos Conselhos Regionais

Art. J9 Ficam criados o Conselho Federal de Conta~
bilide e os Conselhos Regionais de Corifabilidade, de
acordo com o que preceitua o presente Decreto-lei.
Art. 2~t A fiscalização do exercício -da profissão de
contabilista, assim entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e guarda-livros, de acordo com
as disposições constantes do DeCreto n~t 20.158, de 30 d6
junho de 1931, Decreto n9 21.033; ·cte 8 de feveré:íro de
1932, Decreto-lei núrilero 6.141, de 28 de dezembro de
1943 e Decreto-lei n9 7.988, de 22 de setembro de 1945,
serã-ex_ercída pelo Coliselhci Federal de Coiitabilidã.âc! e
pelos Conselhos RegiOnais de Contabilidade a que serefere o artigo anterior.
CAPITULO IV
Das atribuições proflMionais

Ari. 25. São considerados trabalhos técnicos_ de
contabilidade:
a) organização e execuç_ão de ,serviços de contabilidade geral,
b) escrituração dos livros de -contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessáriOs- ilo conjunto da
organização contábil e levantamento dos- resPeCtivõs balanços--e demonstrações;
c) perícias judiciais ou extra-judiciã.is, revisão de balanç<rs e de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judí~
ciais ou extra-judiciais de avarias grossas, ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas
e quaisquer outras atribuições de natureza técnica c_onTeridas por lei aos profissionais de contabilidade.
Art 26. Salvo direitos adquiridos exMvl do disposto
no art. 2"' do Decreto n"' 21.033, de 8 de fevereiro de- 1932,
as atribuições definidas na alínea c do artigO ánterior são
privativas dos contadores diplomados.
Crlaçio de SINDICATOS DE CONTADORES (Bacharéis em Ciências Contábels) e combate à renovada tentativa de equiparaçio dos Técnicos em Contabilidade (2'
grau) aos Contadores (grau superior).
Extrato das respostas de Instituições Universitárias
que ministram o Curso de Ciências Contâbeis, às indagações feitas Pela AsS-oCiação Profissional dos Contadores de Porto Alegre, na presidência do Bacharel Salézio
Dagostim:
"O Sindicilto dos Contadores é uma entidade necessária e indispensâvel para manter a harmonia e o
equilíbrio entre o conhecimento e a satisfação profissional?"
"E. necessário, dentro da atual conjuntura econômica e financeira, rilanter as F-aculâaàeS di Ciências
Contábeis? Quais os pontos negativos, caso ocorra a
equiparação do Técnico de Contabilidade ao Contador?"
A coleta de opiniões aqui condensadas pela Ordem
dos Contadores do Brasil, foi realizada pela Aconta a
propósito do Projeto de Lei n9 l.756/79, do Deputado
Roque Aras, que objetivava estabelecer, também na organização sindical, as profissões de Contador (grau superior) e Técnico de Con(abilidade (segundo grau), em
correspondência âos títulos culturais e em substituição à
mista e ficta categOria óe "contabilistã'-'~aSSím Como em
razão de gracioso Projeto de Lei n~' 2.504/79, do Deputado Lázaro de Carvalho, que, renovando tentativas feitas
anteriormente através dos rejeitados ProjetCis de Lei n9s
!.940(64, 2.461(64, 776(75, 4.686(77 e 5.323(78; preten·
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dia equiparar o Técnico de Contabilidade ao Contador,
desmerecendo o Curso de CiênciaS COntábeis.
Ver-se-á que, no meiO universitário, são escassaS as
opiniões contrárias à sindicalização do Contador separadamente do Técnico de Contabilidade, prevalecendo o
pensamento màciço da imperiosidade da organização
sindical específica daqueles profissionais de grau superior. Ao mesmo tempo, verificar-se-â o geral repúdio à
idéia- de guindar o técnico à posiÇão do bacharel sem a
regular realização do çurso de ciências contâbeis, o que
se constituiria, mesmo, em providência prejUdiciâl à cultura contábil, além de um perigoso precedente em relação a outros profissionãis UniVerSilái'ios em cujos campos de conhecimento também existem técnicOs de segun-
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grau. --
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racional da divisão tem-se que juntar a consideração
pelos elementos humanos envolvidos e o prestígio
de ambas as classes"
NOTA: Este pronunciamento foi complementado e
robustecido em carta de 30-6-82.
13-4-81 -FUNDA CÃO PRESrDENTE ANTONIO
CARLOS- FUPAC- Barbacena, MG (Prof. Frederico J. de Oliveira. Diretor):
"levo a essa Associação os louvores por estar à
frente- do empreendimento de criar oficial e legalmente-o SindiCa(6 de Contadores, proporcionando,
a~im, '? engrand_ecimento de uma profissão, a autonoffiTa, à -"indePendência e o prestígio de seus
membros e associados."

-- -

·1;~:úi: ·:::" fi."ssó"êiti."êÃi:i "'s:.\Nf:i."NiNsii .i>R:6
ENSINO SUPERIOR- Santana do-Livramento, RS
(Prof. Víto Specht, Diretor de Ensino):
"Manifestamos nosso irrestritõ ãjioío à brilhante
idéia de se criar um Sindicato de Contadores. En-~ tendemos sáoi.llna- q-uestão raCional: lógiCa e· POr de·" inaí"S juStãQUe OS -portilCfõres de díi:ílonias utúVersi~
tár1os eSteJarri agregaôos num sindiCato índependente e autônomo, sem qualquer prejuízo para a existência e e-ntre-ajuda com o Sinâícato de C_ontab_ilistas."
l"1+8L~ FAcl.JLDADE DE CIENC!AS.ECONOM!CAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS- Belo Horizonte, MG (Prof. Nery Paulinelli da Fonseca, Chefe do Departamento de Ciências
Contábels):
"Entendemos ser esta (criação de Sindicatos de
Conta_Oor(;S) llma louvável iuiciativa:-que de há muito já deveria ter se concretizado, tanto em beneficio
da classe de Contadores como dos Acadêmicos da
ârea."
25-J-8f:...._FACULDADES INTEGRADAS SANTO
ANfONfO -::__São Paulo, SP (Prof: AntOnio SalVador
Morante, Chefe-do Departamento de Ciências Contáheis:
''Acreditamos que a idéia (da separação sindical
dos Contadores e Técnicos de COntabilidac;ie), levada a consenso nacional, propiciaria excelentes condições para a realização de sindicatos de classe em
todo o Brasil, fortalecendo os profissionais e pfemia_ndQ s_~us esforços acadêmicos de forma incontestável."

NOTA: Na consulta não fof indagado o pensamento
sobre o Projeto de lei n'i' 2.504/79.
23-4-81- UN!VERS!DADJ;! F~I>!JRAL DE
.UBERLÂND!A - DepartameJ1!tl de Ç'!enc!"' Corttf<beis- Uberlândia, MG (Prof. Geraldo de_ CarValho, Direter do Ceiltro de CíênCias Humanas e A'rtes):
"Vejo na separação dos Sindicatos uma pOssibilidade de -alteração no curso das coisas. A medida,
contudo, só será eficaz em termos nacionais." (Prof.
Antonio Andrada Prieto)
"A respeito da proposta da criação do SindicatO
dos Contadores, sou plenamente a favor, desde que
e,ste Sindicato traga benefícios em âmbito nacional." (Prof. Anastácio Gomes Lamounier)
"Sou favorável à separação das duas categorias
profissionais (Conta_dor e Técnico de Contabilidade) em sindicãtos distintoS." (Prof. Anizio Portes)
NOTA: Em 1981 não foi indagada a opinião sobre a
nova tentativa de equiparação do técnico ao bacharel.
27-3-82-FACULDADE DE CIENC!AS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSASanta Rosa, RS (Prof. Homero Celso Junges, Diretor):
"Quanto à criação do Sindicato dos Contadores,
achamos .que é uma necessidade premente e que
de\le oc_orrer com a maior brevidade possível! a fim
d~ congregar e conscientizar todos os profissionais
de nfvel superior. Externa mos nosso apoio total e irrestritO."

...31-3-8!- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS_ [)!;.PIVIN()PÓL!S, da Sociedade Dom Bosco
de Educação e Cultura - Divinópolis, MG (Prof. Jadir
Vilela de Souza, Superintendente):
"Sobre a criação do Sindicato dos Contadores,
desvinculando estes profissionais de nível superior
do Sindicato dos Contabilistas, apresentamo-lhes
nossos aplausos e o mais incondicional apoio."
NOTA: Em carta de 31-3-82 a Inesma entidade de ensino condenou a pretensão de igualar o TécniCo de_Contabi!ld8.de--a0 -Bacharel em Ciências Contábeis:8-4-81 -'-ASSOCIAÇÃO L!MEIRENSE DE EDUCAÇÃO .:....:.: Limeira, SP (Roberto Tayar, Chefe do Departamento de Contabilidade; Prof. José Justino Castilho, Diretor Geral):
"Inegavelmente o termo contabilista é infeliz,
pois, além de gramaticalmente incorreto, o é também no sentido que pretendem dar-lhe para aquele
que contabiliza. Quanto à necessidade de sindicatos
distintos para os técnicos e os contadores, em
principiõ somos favoráVeis. A conveniêricia técnico~

~

·~Quanto à equiparação dos Técnicos aos Contadores, entendemos que tal medida não é viável, pois
estaria desestimulando o Ensino Regular de 3~' Grau
na Area Contábil, em detrimento à formação de
mão-de-obra quãlificada neste setor. Por outro lado, entendemos-que o Contador, após cumprir um
Currículo de Curso SuperiOr com mais de 2.700
horas-aula, num conjunto de mais ou menos 30 disciplínas, Com estágio supervisionado, obtêm uma visão bem mais ampla e significativa do que a PrátiCa
Contábil, embora i_mportante, atribuída ao Técnico
em Contabilidade e, se o profissional de n[vel superior não tem· a prática, está perfeitamente preparado
para buscâ-la e absorvê-la, num curto espaço de
t~mpo. Entendemos ainda que qualquer equipa~
ração entre nível médio e superior 1 independente de
condições, é inviável, pois quebra uma hierarquia
existente entre todas as atividades dé. que temos conhecimento."

30-3-82- FACULDADE DE C!ENC!AS CONTÀBE!S E ADMINISTRATIVAS DE URUGUAIANA,
da ;PuCjRS_c_ Uruguai anã, RS (Prof. Miguel de Souza
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Rocha, Coordenador do Departamento de Contabilidade; Prof. Roberto Peró de Souza, DlretOr):
·
"O Sindicato dos Contadores deve ser uma entidade defensora dos direitos de sua classe e não de
uma parte da c1asse."
..Julgamos necessário manter as Faculdades- de
Ciências Contábeis, fOrmando novos Profissionãis.
O grande número de profis-sionais Já formado a
nível superior, com dispendiosos gastos, veria seu
sacrifício se torn-ar inútil pOi
-ato desses (de equiparação do Técnico ao Bacharel). O constante aperfeiçoamento da Ciência- Coiitábil eXige um estudo
mais cientifico através dos variados e exte11sos programas que contêm os cursos em funcionamentor
Não existe uma estrutura, a nível de segundo grau,
que comporte uma mudança tão radical nos seus
programas e finalidad_es, a perito de satisfazer o en~
sino da Ciência ContáDil".

um

31-3-82- FACULDADE DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DA U.N.A.- Belo
Horizonte, MG (Pedro Onofre Fernandes, Chefe do De~
partamento de Ciências Contâ.beis; Prof. João Gomes
Filho-, Diretor):
''A criação do Sindicato dos Contadores é muito
oportuna, uma vez que, mediante o novo papel asw
sumido pela contabilidade no contexto empresarial
brasileiro, os interesses de Contador-es e Contabilistas já não mais se identifica ln, devendo cada um ter
o seu órgão representativo autônomo e independente."
.. A equiparação dos Técnicos eril Contabilidade
aos Contadores seria u-m retrocesso irrer)ã:râvel não
só para a classe como para o desenvolvimento da
própria doutrina contâbil. O que deve ser feito é estimular os técnicos para que eles -façam o curSO SU~
perior e não outorgar-lhes, por decreto, o titulo. Este, por si só, não vai Th"eS me!flõra.-r a capacitação
profissional, pelo contrário~ irâ denegrir- ã -imagem
do Contador, que, com muito esforço e dedicação,
vem se posicionando no mercado."
31-3-82-CENTRO UN!VERSITARIO DE CORUMBÁ, da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul- Coi'urribá, MS-(Pror.-RoóertOTairã,-Coordenador de Ciências Coiltábeis (Prof. Milton Iovine, Chefe
do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas):
"'Só assim (criando Sindicatos dê Colltadores) aprofissão será valorizada, mantendo, consequentemente, a harmonia e o equilíbrio entre o conhecimento e a satisfação profissional."
"Caso ocorra a equiparação (do Técnico de Contabilidade ao Bacharel em Ciências COntábeis); estaremos nivelando a profissão do Contador por baixo e; com o passar do tempo, as Faculdades de
Ciências Confãbeis deixú-ão de existir e, no Iugar
de1as, aparecerão cursos de Auditoria e Análise de
Balanços. Achamos que os contabilistas práticos dew
veriam passar pelos mesnlos percalços por que passaram os contadores, ou seja, pelo vestibular e cumprir o curriculo mínimo obrigatório."
--

cação e Cl!ltura, com o abono de alguns professores
de renome, membros da Câmara dos Deputados.
Encaminhada a documentação ao Departamento de
Contabilidade, teve o referido Projeto de Lei, bem
como seu substitutivo (do Deputado João Herculino}, a repulsa de todos os seus componentes."
-NOTA: Sobre o Sindicato dos Contadores, já em 31-381 a entidade de ensino manifestou-se favoravelmente.
l-'-4-82- FACULDADES INTEGRADAS MOACYR SHREDER BASTOS- Campo Grande- Rio de
Janeiro, RJ (Reynaldo de Souza Gonçalves, Diretor)~ _
"Parecewnos que a formação de sindicatos de
contadores, sem formular a legislação profissional,
rlã-Õ é conveniente. Contadores devem aSsociar-se à
Associação dos Contadores do Brasil, criando
seções em cada estado para a melhor reformulação
dessa legislação,"
"A aprovação do Projeto de Lei n9 2.5Õ4/79, que
equipara técnicos de contabilidade aos contadores,
torna desnecessâria a existência das.Faculdãdes de
Ciências Contábeis. Isto constitui também o melhor
meio de rebaixar e atrazar o progresso das Ciências
· Contãbeís."

6.4-82- FACULDADE DE ClllNCIAS CONTASEIS E ATUARIAIS DA ALTA NOROESTE. mantida pela Missão Salesiana de MittO Grosso- Araçãtuba,
SP (Pe. Carlos Dei Torchio):
"Concordamos plenamente com a_ necessidade
do Sindicato dos Contadores, pois a filiação de duas
categorias distintas em um único sindicato, como ê
o caso, prejudica mu_ito mais a de nível superior. Urge, pois, que se crie o Sindicato dos Contadores."
"O exercício da profissão de Contador depende
de conhecimentos que vão "muito além daqueles exigidos para o da categoria d_e Thnico de__ Contab~lí
dade, v.g., nos campos do Direito, esp"ecíã.Jmente
_Tributário, de Economia, das Finariças, da Admin!stração e, principalmente, da auditoria e Análise
de Balanços, que caracterizam a formação universitãr_ia. Ao contrário dõ que se-pretende com o projeto em questão (n~' 2.504/79), seria de se alargar as
prerrogativas do Contador, exigindo~se_ essa formação profissional daqueles que viessem a assumir
a responsabilidade pelos relatórios cc:mtábeis das
Sociedades por Ações. Caso ocorresse a equipa~
ração, inúmeros seriam os pontos negatívos decorrentes do fato de se atribuir, por lei, prerrogativas a
pessoas que efetivamente não possuem os conhecimentos técnicos exigíveis para tal. Sei-ianl incalculáveis os danos decorrentes, por exemplo, de um parecer audital de profissional d~preparado, sobre relatórios contábeis de sociedades de capital aberto."
6-4-82- Fundação Faculdade de Educação, Ciências
e Letras de Cascavel - Cascavel, PR (Jaime Fabro,
Coordenador dos Cursos de Ciências Adminístf!itivas,
Contábeis e Económicas):
"E uma feliz idéia (a criação de sindicatos de
contadores), pois se existem Sindicatos de Profissionais do 29 grau e Sindicatos de Professores Universitários, por que não separar o técnico do contador?"

31-3-82- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS DE DIVINOPOLIS, da Sociedade Dom Basco
de Educação e Cultura- Divinópolis, MO" (PrOf. Antônio Peres da Rocha e Silva, Diretor; Prof. Jadir Vilefa de
Souza, Chefe do Departamento de Ciências Contãbeis):

"Havendo equiparação (do Técnico _de Contabilidade ao Contador), de nada valerâ o Curso Supe~
rior de Contabilidade, onde o profissional necessita
despender mais quatro anos de estudos para a ob~
tenÇão do diploma."

"O que mais temos a lamentar é a aprovação do
Projeto de Lei n"' 2.504/79 pela Comissão de Edu-

6-4-82- Faculdade de Ciências Econômicas e Admi~
nistrativas de Santo André- Santo André, SP (Prof. Ãl;
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varo de Azevedo Marques Júnior, Chefe do Departamento de Contabilidade; Prof. Denis Donaire, Diretor):
"Não hâ dúvida que os Contadores necessitam
de um órgão que venha proteger seu lfdimo e irrefutável interesse."
"Não podemos inverter a ordem lógica da verdade universal. A prática reiterada de uma série de
atos forja o profissional a um mero repetidor
errípírico de atas. Essa prática, todavia, não tem o
condão de fornecer a maturidade suficiente de um
pensador científico. O Bacharel em Ciências Contâbeis _recebe nos bancos _das Facu.ldades a iniciação
de um estudo científico. Tal iniciação não pode nem
deve ser ministrada nos cursos profissionalizantes
de 'Técnico em Contabilidade, quer porque a teoria
exige autodisciplina, força de vontade, estudo meditado e sedimentação na interpretação de textos. A
teoria é o alicerce de todo o conhecimento; não podemos, obviamente, confuridir repetidor de atas
com os intérPretes da ciência contábil. Em prevalecendo a falácia que o mero repetidor de ato que, eln
cinco anos ou mais, conhece sua função melhor que
o bacharel recém-formado, é aceitar uma premissa
falsa. E comparar os conhecimentos práticos do velho enfermeiro com os do médico recém-formado.
Do mestre de obra com o engenheiro, do pintor com
o químico, do bedel na Faculdade com o professor,
do velho e matreiro investigador com o delegado,
do astuto cartorârio ou oficial de justiça com o advogado,"
12-4-82- Curso de Ciências Contãbeis da Universidade Federal do Paraná - Curitiba, PR (Prof. Taras Savytzky, Coordenador):
..Se aprovada a equiparação (do Técnico de_ Contabilidade ao Bacharel em CiêriciasContãbeis), siria conseqUência lógica a criação do Sindicato dos
Contadores. Porém, na atual conjuntura proli~io
nal, praticamente não existe diferenciação quanto às
prerrogativãS, 3. !lão ser a auditoria e a perícia contábil."
"Julgo necessária a manutenção dos Cursos de
Ciências Contãbeis. A equiparação dos atuais Técnicos em Contabilidade, na forma d<i -lei, isto é, Coli-didonando à aprovação em disciplinas complementares, como Auditoria e Anâlise de Balanços e outras, como por exemplo Legislação Tributária, seria
aceitâvel. Contudo, o projeto deveria prever a extinção das atuais prerrogativas -d-os Técnicos, para
aqueles que se diplomassem a partir de uma data a
ser determinada, no que diz respeito à responsabilidade técnica ·pelos &alanços e demais documentos
contãbeis."
NOTA: Com todo respeito a pensamentos contrários,
rião se jusfífica,- <ipós a existêflcia do Curso de Ciências
Contábeis a partir de 1946, a outorga do título do Contador sem a regular realização daquele, além do que facilidades agora seriam invocadas para reivindicações semelhanteS no futuro. Por outro lado, a diferenciação entre O
Contador e o Técnico de Contabilidade não se situa apenas no exercício da auditoria e da perícia, niesmo ehl
face do_superado Decreto~lei n"' 9.295 de l946, mas_eiP
toda a estrutura científica ifl-erente a um curso superior e
nas atividades a que se destina o Bacharel em Ciências
Contábei.s, bem acima e além das explicitadas no regulamento profissional do Contador.
12-4-82- Faculdade_de Administração e Finanças de
Machado- Machado, MG (Prof. Silvio Aparecido Cre- .
paldi, Diretor):
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-- trar a total incapacidade do indivíduo que espera o
decursu do r-eferido prazo e sob pretexto da alegada
- ·experiência adquirida, reivindica a equiparação mediante cursos de curta duração em determinadas
disciplinas. Cumpre-nos acrescentar que é somente
_ ~!!~~"-~_f~!!!la_sã? a_cadêmica, q~e __ ~r_~defe!lde
-"""' mos,_g;;~~o,.der_á,_ o=p~-~er profi~~ionoaii ~m ~çm_
dições de decidir as questões contábeis à luz da teo. -ria e _da complexa legislação.''

..0 Sindicato dos Contadores é uma feliz idéia; o
qual fortalecerá a categoria e premiarã os esforços
acadêmicos de uma forma mas raciOnal Deve ser
viabilizado o quanto antes, a fim de não aceitarmosextirpar a nossa categoria Profhsional-de contado~
res."

"A equiparacão do Técnico ao Contador
simplesmente vai acarretar o fim dos auditores, elementos com embasamento filosóficoteórico e vivência,no campo internó-e externo
à vida empresarial."

20.4-82- Faculdade de Economia e Admin-istração
da Universidade de São Paulo- São Paulo, SP (Prof.
Dr. Antonio Pe"res Rodrigues Filho, Chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária):

13-4-82- SjC Colégio Moderno- Belém, PA (Prof'
Marlene Coeli Vianna, Diretora):
"Poderíamos ir

mais adiante. Não apenis- criar o

-

Sindicato dos COntadores como separar os CotlSélhos e mudar o nome da profissão."
.. A equiparação dos Técnicos_ em Cõntabilidade
aos Contadores seria tolerável, preservado o minimo de dignidade profissional (através de concurso)
e desde que se extinguissem os cursos intermediários, de nível médio."
NOTA: O curso de 2~ grau é necessário para preparar
auxiliares do Contador. Não tem sentido económico
nem cultural graduar bacharéis em ciênciaS contábeis
para executar as tarefas de escrituração e outras -afins.
13-4-82- Fundação de Ensino do_ Desenvolvimento
do_Oeste- Chapecó, SC (Hermes Madalozzo, Coorde: -nadar de Ciências Contábeis; Antônio Carlos Bottan,
Diretor-Geral CES):
''Acreditamos, sinceramente, que a criação do
Sindicato dos Contadores é uma medida justa e necessária, que dará mais segurança ao Contador, fâzendo com que os portadores de diploma universitário estejam mais agregados, PrOporcionandQ, assim, o engrandecimento de uma profissão, zela-ildo
pela sua independência e prestigíanóo a chi.sse:;

.. Achamos que a equiparação será um desestímulo aos alunos das Faculdades de Ciências Contâbeis.,
que não terão vantagem alguma em fazer um curso
superior. Por que gastar tempo e dinheiro em fazer
um curso superior se o técnico em contabilidade teria o~ mesmos direitos? Perguntamos ainda por que
não liberar o atendimento dos dentistas práticos, se
é que a experiência teln tanto valOr?"
19-4-82- Faculdade de CiênCias Coritábeis do Litoral Santista -- Santos, SP (Eunice CordeirO Pires,
Diretora-Assistente; José Carlos Nunes, Coordenador
do Departamento de Cultura Específica):

.. 0 Sindicato dos Contadores é uma necessidade
premente, pois não se justifica·, em nossos dias, ·que
uma categoria profíssional com funções específicas,
bem definidas e devidamente regulamentadas Sobf-eviva sem o seu órgão representativo de classe."
"O Projeto de Lei n~ 2.504/79, que visa à equiparação do Técnico de ContabiUdãde ao Contador, se
aprovado, simplesmente irá eliminar a possibilidade
de sobrevivência das Faculdades de Ciências Contâ~
beis, tal a facilidade de acesso à categoria, menosprezando toda a preparação criteriosamente ministrada através de Estabelecimento de Ensino Superior ao longo de quatro anos de atividades pedagógicas. Qs cinco anos de_ experiência, a que se refere O
referido projeto de lei, apenas serve para demons-

.. A não existência do Sindicato dos__ Contadores
-foi um ponto fraco, pois se tivesse sido criido logo
no início, ter-se-ia evitado essa confusão (enire o
Bacharel em Ciêncías Contâbeis e o Técnico de
-~-!;~l).!~~~~d~~· -Ç-~11}=~ ~_o!s.a exJ1~iê~çia 1 pens!J.m_o,s...
que com a criação de Associações de Contadores,
em todos os recantos do país, passaríamos a ter uma
força de representação que poderia resultar nos Sindicatos de Contadores."
"Os pontos negatiVos (da equipãração do Técnico de ContãOilidade ao Conlaàor) sei'iilm a continuid~de de_ Técnicos em Contabilidade que não procura~ 3. equiparação. Logo, passaríamos a ter 3 categorias: Contadores, Técnicos em Contabilidade
equiparados e Técnicos em Contabilidade não equipª~ªdos. Outro ponto negativo s~rá-a queda de nível
· c_ultural e técnico. O TC possuTCurSo mtiíto elemen~
tar. Raras são as Escolas que mantêm o padrão do
- curso como a lei exige. Isso sem contar a perda de
nosso novo conceito na sociedade."
21-4-82- Fa~uldade de Çfência-s Admin-iStr_ativas e
Contábeis de Lins- Lins, SP (Prof. Walmir da Rocha
Melges);_ ___ _
"Nós acreditamos ser o Sindicato de Contadores
umá necessidade atual, por serem os objetivos dos
CoritadoreSiíluíto diferentes dos -demaiS contal:iilista.ll_~ interesses_ sãQ c;ks~nçgntrad_ps_~ apesar de
que em alguns pontos sejam iguais. Somos favoráveis à criação de Sindica"tos de Contadores em toda
nossa extensão territorial, para que assim consigamos o resguardo de nossos direitos."
"As matérias constantes dos currículos das facul_dades é que formam o Contador, o profissional que
podeiã se dedicar a perícias, auditoriais, revisões
contábeis, ao contrário das matérias que povoam os
.cursos médios que formam Técnicos em Contabilidade, as quais apenas dão uma visão geral elementar de algumas das áreas que os profissiOnais devem
-a-prender para melhor des.empenhar seus serviços.
Em primeiro lugar, deveriam ser extintos os cursos
que formam os Técnicos em Contabilidade, deixanw
dq gs mesmos apenas com a finaHdade de formar
auxiliares de escritório, ou sejam, aquelas pessoas
que posteriormente tenham interesse-de se dedicar
realmente à área contábil e cursar uma faculdade
que lhe-daria o tftulo de Contador."
~OTA: Na verdade, é conveniente ãjuStar a imPrópria
denominação do profissional de 2~ grau para TécnicO de
Escrituração oU.()I,Itra.semelhante, naturalp1ente sem ne--- nhutna prerrogativa profissional.
23-4-82- Faculdade de Administração e Ciências
Ç~:mtábeis de Gua~ulhos- Guarulhos, SP (Prof. Daniel
Soriani dos Santos, Diretor):

"Preliminarmente, queremos externar m . sso desencanto pela ineficiêricia do trabalho dos ilustres
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Deputados que integram tão importante Comissão
da Câmara (a _de Educação e Cultura). Causa-nos
-surpresa Cõ~statar que o espírito do Projeto de Lei
n" 2.504/79, longe de representar um aperfeiçoamento, constitui-se nuni.--retrocesso,que faria, caso
aprova~o._regredir esse importante campo profis- siQllli!-à sfw.~~~anttrior a 1946. Incorrem af o autor (Deputado Lázaro Carvalho), o relator (Deputado João Herculino) e a Comissão- num erro ele~
mentar, qual seja, o de pretender substituir a teoria
pela prática ou de colocá-las em recíproca competição. Saliente-se que o estágio atual de desenvolvimento do universo empresarial exige a busca de instrumentOs gerenciais sempre mais eficientes, inclusive os ligados à Contabilidade, atingindo um alto
nível de softsCiHiÇão que somente profissionais que
dominem o binôm"io teoriafprâtica em 'todos os seus
aspectos tem- condições de desenvolver. Diante da
importância rep-iesen(ãda pelo profissional para o
ã'umeritOda efíêiêneia. é 1rtjust1ficâvel o cancelamento de toda uma etapa de aperfeiçoamento, exatamente a última etapa, que se destina a desenvolver
precipuamente aquelas qualidades que condicionam
a correta tomada-de decisões, por parte dos dirigen~ teS responsãVeiSPCfas cúPulãs das empresas."
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NOTA: Embora silente a respeito do Sindicato dos
Contadores, a lúcida ã.titude contrária à equiparação do
Técnico de Contabilidade permite inferêncía favorável à
criação daquela associação de classe superior:
28w4-82- Faculda_de de_ Ciências Económicas e Comerciais de Santos, da Sociedade Visconde de São Leopoldo - Santos, SP (Henrique Noé de Almeida, Secretário):
~·A Contabilidade se firma como ciêricia de nível
superior e que exige para o seu bom desempenho
profissionais desse padrão. E isso é natural, porque
o desenvolvimento econômico tem fe"itO- crescer o
ca_mpo de atuação do Contador, muito mais em termos de complexidade e sofisticação do que em extensão. E importante destacar, o M!nistério da Educação sempr~ se colocou contrário à equiparação
(entre o Técnico de Contabilidade e o Bacharel em
CíênCfaS Contâbeis). Fez disso questão fechada.
Ponto negativo (dessa hipotética equiparaçãO): nivelameilto -por baixo, nã sua expressivã maioria. A
crescente demanda da realidade do mercado em termos de profissionais de nível superior e a crescente
resposta do sistema de ensino em termos de profis~
siona1s de nível méd10 armou a g1gantesca distonía
que, sobretudo, no último decênio~ vem alarmando
as lideranças da classe. Daí a conclusão, hã muito
a_lcançada e hoje pacífica, sobre a urgente necessidade de corrigi-la. Para isso, o primeiro passo deverá
ser a eliminação da caUsa do mal: a quase equivalência ci.e prerrogativas para profissionais de formulação curricular distintas. O erro maior na ãrea da
contabilidade resulta do fato de, quando se elaborou o Decreto-lei n~' 9.295/46, nãõ se ter procurado
adequar e compatibilzar prerrogativas e conhecimentos. Ao técnico de Contabilidade foi dado, em
termos de prerrogativas,mais do que o permitia o
nível dos conhecimentos possíveis resultantes da estrutura curricular do respectivo curso. Cada categoria deve_ exercer, na vida prática, exatamente o que
- aprendeu na vida es_colar. As prerrogativas devem
ser dimensionadas pelos conhecimentos resultantes
da conclusão do curso. Cada qual a seu dono: as
_atribuições no plano dos conhecimentos de nível
médio, com os profissionais dessa formação; o
exercício das prerrogativas que exigem conhecimen-
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tos superiores, com os profissionais de categoria
universitária."
NOTA: Esta Faculdade de Santos não se manifestou,
ex'pressamente, sobre os Sindicatos dos Contadores. Mas
aclara apreensão da incongruência de eventual equipaM
ração dos técnicos aos bacharéis, na área da contabilidade, autoriza inferir posição favorável à separação sindi:al da classe universitária da de segundo grau.

17-5-82- Faculdades Metropolitanas Unidas- São
Paulo, SP (Prof. Paschoal Raucci, Diretor da Faculdade
de Ciências CoritáOeís):

"Relativamente ao Sindicato dos Contãdores,
entendo tratar-se de entidade necessária ao reConhecimento e valorização do profissional com formação universitária. Consideiando as dffe.rentes
prerrogativas e interesses profissionais de ·ambas as
categorias, mas sem qualquer vislumbre de antago·
nismo ou divisionism6, afigura-se·me imprescindível, e já -tardia, a orS<iniZil.ção e representativldil.de
dos Contadur_es, em rifvel nacional."
"A extinção das Faculdade de Ciências Contá·
beis, com a conseqUente feintegração dos seus cursos, como meros apêndices, às Faculdades de Eco·
nomia e Administração, representaria retrocesso
-imperdoável, contrariando os postulados dã eSpe·
cialização."
-

18-5-82-- Faculdades de Administração e CiênCiaS
Contábeis de Arapongas - Arapongas, PR (Prof. Pe.
Antônío Josê_de Almeida, Diretor):
"Achamos q11e o Sindicato de Contadores é urna
entidade necessãria e indispensável para manter a
harmonia e o equilíbrio entre o conhecimento e asatisfação profissional."
"Somos pela manutenção das Faculdades de
Ciênciás-·contâbeis.''

18-5-82- Faculdade de CiênCias e LetraS de Carri):io
Mourão - Campo Mourão, PR (Lygia Maria Piccoli
Ferreira, DrreTcifa1:-- ----- --- --"Nossa resposta é afirmativa à existência do Sindicato (dos Contadores); parece·nos justificada."
"Achamos conveniente a continuidade dos Cursos de_Cíências Contâbeis."

18-5-82- Fundação Universidade do Rio GrandeRio Grande, RS (Prof. Flávio de Figueiredo, Chefe do
Departamento de Ciências Econôrilicas, Adróinistrativas
e Contábeis):
"O Sindicato dos Contadores, uma vez criado,
será a mola mestra que impulsionará o engràndeci·
menta da profissão do Contador, protegendo-a,
fortalecendo-a, dando-lhe enfim a autonomia indispensável para o bom desempenho das funções que
lhe são inerentes."
"Torna-se necessário e até mesrrio impreschlCirvd
a manutenção dos Cursos de Ciências ContábeiS,
bem como, cada vez mais procurarmos adaptá-los e
aperfeiçoá·los à realidade presente."

18-5-82 - Faculdades da Zona Leste de São Paulo,
mantidas pela Associação de Ensino Superior Paulistana
- São Paulo, SP (Lúcio de Souza, Diretor}:
-"Também concordamos com a entidade própria
dos Contadores."

DIÁRIO DO CONGRESSONAC10NAL(Seção II)

"Rómulo Gaivão e João Herculino que, atrope·
!ando (juntamente com a Comissão de- Educação e
Cultura da Câmara dos Deputados), o Projeto Cultural, através da violenta transformação da Politica
Educacional do País, dispuseram sobre equiparação
das profissões de Técnico de Contabilidade e de
Contador, sem considerarem a simetrização por
baixo, empreendida sem qualquer respeito ou consideração às diferenças culturais de formaÇão teórica
e prática existentes entre os dois profissionais-. Faltou. a todos os congress_istas conhecirriento de causa
do Projeto Cultural exfstente no Pais, para, de atro·
pelada política, concluírem em tamanha desfaçatez
cultural. Infelizmente é isso que acontece quando
leigos em ensino e"educação armam-se de interesses
pessoais para inovar no campo da informação ocupacional."

19-5·82- Facul~ade de Ciências Contáóeis de ltapetininga- Itapetininga, SP (Omar José Ozi, Dinitor):

"t necessário e indiSpensável o Sirldicato de
Contadores."
"E necessária a manutenção das FaGuldades de
Ciências Contâbeis, sem nenhuma dúvida."

19-5-82- Faculdade de Ciências ContábeiS e Admi- nistrativas de São Miguel Paulista - São Paulo (Prof.
Wilson J. Zampieri, Diretor):
--"Reconhec~mos que existe a necessidade de
criação do Sil'!~icato dos Contadores."

"Entre os pontos negativos de equiparação (entre
o Técnico de Contabilidade e o Bacharel em Ciênciãs C"ontá~eis),--ã.tmhM1os: desesti~Ula.a Çarreinl
SuPerior é', Portanto," tenOe a eliminar a Contabilidade como instrumento de uso gerencial; as Faculdades (de Ciências Contãbeis) seriam desativadas, em
conseqUência, com reflexos negativos ao próprio
País; haveria um colapso total no sistema de infor~
mações junto aO mercado de capitais, acionistas,
bancos e demais interessados nos demonstrativos fi~
nanc_eiros das empresas em geral, devido à falta de
confiabilidade nesses instrumentos, pois os técnicos
não são credenciados nem possuem experiênCia e
conhecimentos suficientçs; carreiras na área contábil, como a de auditor independente, ficariam rebaixadas no decorrer do tempo, por falta de atuaJi.
- zação na matéria. A nobre Profis-SãO do ContadOr,
eminentemente social, seria marginalizada, uma vez
possível que este seja formado em apenas um ano.
Teríamos, no- futuro, apenas técnicos de contabilidade e uma proliferação de cursinhos de especiali·
zação para os mesmos. Os custos seriam bem mais
elevados para todos os futuros profissionais da
Contabilidade. Afinal, por que voltar à estaca zero?
O Projeto (n9 2.504/79) irá contra o próprio País,
p·ois precisaremos importar contadores para ocupar
os cargos ger-e·nciais nas empresas brasileiras, o que,
- evidentemente_, contribtiirã para o desequilíbrio de
nossa balança comercial."

20-5-82- Faculdade Camaqaense de CiêncíaS Contábeis e Administrativas - Camaquã, RS (Prof' Ruth
Mary Garneche, Diretora):
''Tal sindicato (dos CõntadOies) serviria para ele-var mais -alto a profissão de Contador e, desta forma, fazer chegar aos ouvidos dos empresários o que
somos e aquilo de que somos capazes, de tal sorte a

desenvolver os conhecimentos e a satisfação de cada
um dos seus elementos. Somos pelo Sindicato dos
Con_tad:ores."
"A manutenção das Faculdades de Ciências
Contábeis impõe-se, na medida em que o mercado
necessita. de profissionais qualificados e que pos·
sam, se portadores de uma formação acadêmica
cada vez mais aprimorada, colocar seus conheci·
mentes a serviço das empresas em geral, auxiliando·
as no seu processo de desenvolvimento."

20-5-82- Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacio·
nal do Vale do Itajaí- Itajaí, SC (Pfof. Moysés Stro·
mer, Diretór1:
"Com referência ao Sindicato de Contadores, temos a declarar que sua criação viria traier represen·
iatividade maior e à altura dos méritos desta classe
imPOrtante de profissionais, fazendo com que sua
vo2: ressoasse mais alto em defesa e preservação de
seus interesses e direitos."
"0-objetivo básico do Curso-de-Técnico de Con·
ta_b_ili_dade é o da formação de profissionais a serem
ocupados pelas instituições com a finalidade de ope·
=raciOnar os sfstemas- contãbeis, ou seja, ·na preparação de documentos, classificação, escrituração. Já
o Curso de Ciências Contâbeis visa à formàçào
científica de profissionais, a nível de graduação, fato
que objetivá o desenvolvimento e atualiz:ação permanente da Ciência Contábil, além, naturalmente,
dos serviços básicos dos contadores, pela formação
_ especial que recebem, principalmente no campo d-ã
Auditoria Contâbil, Análise Financeira das Demonstrações, Assessoramento Gerencial etc."

21-5'·82 - InstitutO de Ciências COntábeis Sociais do
Paraná - Curitiba, PR (Joaquim de Almeida Peixoto:
Presidente):

"Os Cursos de Ciências Contábeis devem manter
um órgão representativo para o atendimento de
Suas necessidades profissionais."
"E evidente que os Cursos de Ciências Conflbeis
preenchem uma necessidade das comunidades e jã
ocupam um relevante espaço de trabalho."

21·5-82 - Fac_uldades Reunidas de Administração,
Ciências Contábe.is e Ciências Económicas de PalmasFACEPAL, Palmas, PR (Bel. Luiz Paulo Langaro, Chefe do Departamento de Contabilidade):
"Parece·nos que a palavra contabilista, na sua essência, quer denominar os profissionais da área de
contabilidade, tanto o Bacharel em Ciências Contâbeis como o Técnico de Contabilidade, portanto de- vemos ser repres.entados por um únicO sind1caio
-realmente atuante e representativo que seria responsãvel pela normalização e, principalmente, pela fig.
calização das atividades dos Bacharéis (con-tadores)
e dos técnicos."
.. A equiparação dos técnicos aos bacharéis sei:-ã
desastrosa e inoportuna, pois a execução dos serviços contábeis exige mais e mais o aprimoramento
cultUral e técnico e nosso curso de Técnico em Contabilidade não tem e não terá condições de oferecer
aos preten_dentes o a~Jrofundamento técnico e cUltural necessário. Em nossa labuta diâria, verificamos e
comprovamos que o profissional denominaào Téc-
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nico em Contabilidade acha~se, na sua grande maio~
ria, despreparado e inapto a acompanhar a evolução da contabilidade como ciência e Como mecanismo de controle das organizações.'~
NOTA: A profissão de:; "contabilista", na organização
sindical, é anterior à criação do Bacharel em Ciências
Contãbeis, sendo, portanto, historicamente inerente ao
nível médio. Não há paralelo, em outros campos do conhecimento humano, de uma profissão que pretenda
abarcar, debaixo de única· denominação, duas categorias
de diferentes estratos culturais e posições herárquicas. E,
por serem os Sindicatos de Contabilistas compostos, predominantemente, por TécniCoS de Contabilidade, com as
limitações expostas pela própria FACEPAL. a maioria
de seus dirigentes estão a serviço de visões do segundo
grau de ensino e aspirações inconsistentes, reivindicando, __repetidamente, a iinpfocedente equiparação do técnico em escrituração ao bacharel em ciências contãbeis, ou
a unifiCação dessas espCcíficas classes, sendo ainda omissos ou coniventes com a ilegal invasão de atividades reservadas ao contador, por técnícos de contabilidade,
bem como indiferentes à atualização do curso de ciências
contábeis. Daí precisarem os contadores de sindicato específico para cuidar de seus interesses.
' 24-05-82- Fundação das Escolas Unidas do Planalto
Catarinense- Lages, SC (Prof. h!ilton Colossi, Chefe
do Departamento de Ciências Contábeis):
"Achamos o sindicato (dos Contadores) uma entidade necessária e importante, pois além de agregar
uma classe de nível de conhecimento superior, estaria defendendo todos os seus direitos.'1
"Dentro do direito adquii'ido pelos técnicos em
contabilidade não somos contra, o que não concordamos é querer equiparaHe o técnico ao contadQr
em todas as suas áreas de atu_ação, já que o Contador é um profissíonal especializado em um grau
mais superior. Se isso acontecer, cremos que serã a
falência do ensino superior brasileiro, jã que nenhum técnico iria cursar a Faculdade para obter a
igualdade, porque simplesmente cursando algumas
disciplinas em nível superior estaria equiparado
com os mesmos direitos."
NOTA: A luta da Ordem dos Contadores do Brasil pela
separação sindical dos Contadore.'i e Técnicos de Contabilidade objetiva conferir os ínstn,a_mentQS legais para
cada uma dessas classes cuidar de seus direitos e interesses, em coerência com a legislação de ensino e a necessidade do progresso científico e tc~Cilóló8:ico.-- O direito ã.O-quirido por qualquer pessoa não pode ser prejudicado
nem pela lei, segundo o artigo 153, § 3~", da ConstituiÇãá
da República Federativa do_ Brasil.
24-05-82- Fundação Universidade _Estadual de
Maringã- Maringã, PR (Prof. Minoru Takahasi, Responsável pelo Departamento de _Ciências Contãbeis;
Prof. Eurico Mattana Camboim, Diretor):
"Os professores deste Departamento estão de
pleno acordo com a crüi.ção do SiridiCato de Contadores.''
"Os cursoS médios de contabilidade devem continuar com a formação de técnicos, que serão auxiliares dos contadores_. __ A observação do contido no
Projeto de Lei n\' 2.504/79, bem como do substitutivo apresentado na Comissão de Educação e CultUra
da Câmara dos Deputados evidencia a total alienação e despreparo de alguns membros daquela
Casa em relação à realidade profissional e educacional do País.
25-05-82- Faculdade de CiênciaS Econômicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Porto
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Alegre, RS (Prof. Dr. Olivio Koliver, Chefe do_D_epartamento de Ciências Contábeis e Atuariais):

des_estímlllo dos profissionais e dos univei-Sitãrios
que curs_a_m ~s- Faculdades na áTea."

"Por definição legal, os sindicatos são, essencialmente, órgão reivindicatórios e dificilnlellte podefiam ter -por objetivo principal aquilo ·que está expreSso -na pergUiita- (ffi-ã-iifCr a hilóiionia e o
equilíbrio entre o conhecimento a satiSfaçãO profisslonal)."

25-05-82- Escola de Ciências Cóntábeis de -Volta
Rendonda, da Fundação Oswaldo Aranha- VoltaRedonda, RJ (Prof. Nely Doyle de Almeida Salgueiro, Diretór):

"A atívidade dos contadores está absolutamente
garantida em qualquer época, loca.! ou regime político, pois tratã-se de p-rofTssâo-UnívefSâ.l rio espaço e
no tempo."

"A herança cultural e o aprendizado em ntvel de
estudos superiores só podem ser realizados nos bancos das escolas, em cursos específicos, com currículo
e carga horãria mínimos determinados pelo MEC,
além de conteúdo programático característico e pertinente. A equiparação entre o TécniCo de Contabilidade e o Contador não tem amparo legal; é retrocesso na formação profissional superior; é oficializar o aUtodidatismo; é nivelar por baixo. Que os téc-nicos em Contabilidade gastem mais os fundilhos
das calças nos bancos das FaCuldades. Somente assim estaremos preservando a herança cultural da sociedade."

e

NOTA: O autor das respostâs·acumulava a ·ru""nçâo âe
Presidente do CRC-RS, para cuja eleição foram-majoritários, no deformado processo efeitoral em vigor, os votos dos Técnicos de Contabilidade (profissiOOaís de 2~"
grau).
25-05-82--Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Presidente Prudente, mantida Pela InstituiÇã-õ Toledo de Ensino- Presidente Prudente, SP
(E!Jipi~_~strela Ruiz, Diretor):

·•o Sindicato de Contadores é necessário, pois
con_tribui_para que a classe tenha uma r~presentação
expressívã- na defesa de seus interesses."
••

·-·

••
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"O Sindicato dos Contadores é_ uma aspiração
legítima e indispensável."
'·.'

... ; ...-.-:· :-. ~ .... --·-· ... ... ~;_ .......... .
...-

26-05,..82- Instituto Superior de Estudos -Sociais,
mantido pela Associação Fluminense de Educação ~
Duque de Caxias, ~J (Dr. Arody Cordeiro Herdy, Diretor):
-

t·· •• ' •• -•.

- - -- -.. B rie"CeSSârio màiiiCi- as }•·acuida-des de CiêilciaS
Contábeis, pois as mesmas formam profissionais capacitado~ _para lidar com essa área es___pecíflca daEconomia."
25,.05-82 ...-Faculdade de Ciências Econômicas de São
João da Boa Vista --São João da Boa Vista, SP (Prof.
Carlos Roberto Corrêa, Chefe do Departamento de
Contabilidade; Wolgran Junqueira Ferreira, Diretcir):
"SomOs favoráveis à criação de um sindicato de
- cOntadores, órgão est~ qu~ pre~ia~ã todos ·aqueles
que com seus esforços procuram enaltecer esta gloriosa classe dos contadores, que tanto tem feito para
o crescimento de nosso Brasil."
"E necessário, mais do que nunca, mantermos as
Faculdades de Ciências Contábeis, visto- que os Técnicos em Cõnfabnidade não saem das Escolas com
os devidos conhecimentos sobre a matéria, e caso-ocorra a -e:quiparação,- estaremos regredindo neste
cilmpo das Ciências Humanas, com grãves conseqüências para o nosso país, pois -com- a equiparaÇão
nrinhum Técnico de Contabilidade se interessaria
em aprofundar seus conhecimentos na área contâbil."

25--05_~-82--' Fundação Municipai "São João De\ Rei",
mantenedora das Faculdades de Engen}larfa e Ciências
Econômicas, Administrativas e Cõntâbeis ~São Jóão
Dei ~~i. MG {Antonio Maria Claret de Souza, Diretor
Adminisüã.tiVO):--

••A faha do Sindicato dos Contadores é na verd~:
de uma daS- causas que levam inicütt.ivas iflfehze~ ·
como a do Sr. Lázaro Carvalho_(autor do projeto de
equiparação do Técnico de Contabilidade ao Bacharel em CiênCias Contábeis)_ amaa encontrarem
eCo em nossa Câmara e em nosso Congresso. Daí a
_urgente necessidade da concretização deste nobre
objetivo, para a defesa, o fortalecimento e o reconhecimento dos profissionais desta categoria."
. "A equiparação proposta é abominável sob todos os aspectos e constituirá num nivelainento por
baixo, atitude que só servirá para o d~prestígio, o

"0.-Sindicat.Q Pos Cqntadores poderia consolidar
os int~.r-~ses _e_ prerrogativas da classe, como seu
legítimo representante."
"O exercício profissional, pelo prazo mínimo de
cinco anos cont(nuos, não -pode dar ao Técnico em
Contabilidade a prerrogativa de equiparação ao Bacharel em Ciências Contâbeis. Tal privilégio seria,
naturalmente, reivindicado por outras profissões de
nível de 2\' grau, que têm prosseguimento em riível
superior; tais como: Assistente de Administração lTécnico -de Adininistração (Bacharel em Administração); Técnico de Enfermagem/Enfermeiro, Oficial de Farmácia/Farmacêutico, Têcriico- em
Prótesef_Cirurgqo-Dentist_~, Técnico em Edificações/Engenheiro Civil etc. Por outro lado, os profissiomiis d_C nível_superior da mesma categoria (Bacharéis em Ciências Coritábeis, Técnicos de Admi·
nistraÇão etC.) poderiam reivindicar, após o ex.ercrcio contínuo, por cinco anos, da profissão, o recebimento de diploma de pós-graduação de Mestre ou
doutor. Como pode um Técnico de Contabilidade
cursar disciplinas de um curso de nível superior sem
passar pelo vestibular, classificar-se e matricular-se
no CurSo de Ciências Contábeis? As competências e
responsabilidades do Técnico em Contabilidade
(nível de 2\> grau) e_ do Bahcarel em Ciências Contãb~is (n[vel_ ~uperior) estão perfeitamente definidas
na legiSlação -Profissional de cada carreira_ e não se
pode pretende~ que, num ato de mágica, o profissional de nível de segundo grau passe a ter as mesmas
o-prerrogativas do bacharel, com uma formação acadêmica: mais profuilda e de conteúdo mais complexo
e amplo do que a recebida pelo Técnico de Contabilidade. Há que se preservar a distinção entre ambas."
7-6-82- Centro de Estudos Sociais Aplicados, da
Universidade Estadual de Londrina- Londrina, PR
(Prof. Dercy Guaitoli, Chefe do Departamento de Cíências Contábeis; Prof. Theoba\do Cioci Navolar, Diretor
do Centro):
"O Sindicato de Contadores representa simplesmente uma divisão da classe contábil. E classe ne-
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nhuma se fortalece dividida. A classe contábil deve
lutar é pela elevação de seu nível cultural, pelo seu
aprimoramento profissional e pela garantia de suas
prerrogativas em face de outras profissões afins."

"Mesmo não sendo pura e simples, a equiparação (do Técnico de Contabilidade ao Bacharel em
Ciências Contábeis), Pela forma prevista nO ~PTOjetO
de lei (n~' 2.504/79), é de todo inconveniente. Ela representaria um esvaziamento dos cursos superiores
de contabilidade, ex:atamente os cursos que devem
ser estimulados, para elevação do nível cultural dos
contabilistas. QualqLter técnico em contabilidade
que passasse cinco anos executando uma simplória
escrituração de um modesto estabelecimento cOmercial ficariã- equipãrildo ao bacharel. A equiparação
é, por todos os títulos, uma idêia infeHz."
NOTA: A divisão dos profissionais da área contâbíl em
duas estã feita na própria legislação de ensino, ao criàr o
Têcnico de _Co_ntabilidade ou Guarda-LivroS-, em nível
mêdio, e o Bacharel em Ciências Contâbeis ou Contador, em nível superior. A organização separada também
em sindicatos específicos resulta do fato de as duas classes terem interesses próprlos e às vezes atê cont1Ttantes-. E
são, precisamente, os principais sindicatos de contabilistas do País que estão por trás dos descabidQs projetas de
equiparação entre as duas classes prOfissionais.
8-6-82- Faculdade de Estudos Sociais da Universidade do Amazonas- Manaus, AM (Raimundo G. Nogueira, Chefe do Departamento de Contabilidade):
"Acreditamos ser o sindicato de Conta-a-Ores necessâriõ indíspesável à manutençã.o da harmonia e
equilibrio (entre o -cimhecimento e a satisfação profissional). Por isso, su.a concretização, com Um aparelhamento instrumental e humano adequado, deveria acontecer o mais rápido possível, para que os
pleitos da classe pudessem ter um defensor permanente."

e

"Não f'!Xiste lógica em abolir uma Entidade de
Ensino Superior, cuja eficiência ti:m Sido demonstrada durante o tempo de sua existência, principal
na Amazônia- OciâC:ntal,- Oil.ae o desenvolvimento
económico continua nUm crescentC:·m-a.i-Cante com o
surgimento de médias e gr~ndes empresas, oferecendo mercado de trabalho aos Bacharéis em Ciências
Contâbeís em proporção muito saliSfa~ria, como,
aliás. não 'ocorrente com outros prOfissionais de
nível superior."
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constituirão, por certo, poderosos instrumentos no
contexto de uma politica de democratização autêntica das instituições nacionais."
"A tão propalada equiparação- se for concretizada - representará um golpe sem precedentes à
respeitabilidade, à__ credibilidade das in::~tituições
- ~ucacionais do País e ao próprio Parlamento. Tal
fato constituiria perigoso precedente i todo tipo de
aventura e até de chantagem. Afinal de cont_as, estão
em jogo preceitoS- de alcance univefsal e perene, de
_carât~r educa_cional, profissional e ético."
9-6-82- Faculdade de Economia e Administração da
Universidade Federal do Rio de Janeiro- Rio de Janeiro, RJ (Antonio Dias Leite, Diretor):
"Escapa, a uma entidade educacional para formação prófissional, qualquer manifestação sobre a
necessidade e indispensabilidade da manutenção de
sindlcatos de classe, uma vez que caberia aos próprios profissionais julgar esse faió."
"O mercado de trabalho a nível superior parei
-profissionais da área contâbil tem tido grande incre~
-- mento após ã riova legislação das sociedades anônimas; após as reformulações fiscais, notadamCnte do
imposto de renda para pessoas jurídicas; e à ffiaior
procura de auditores contâbeis. Nessas circunstâncias, é necessária a manutençãO de Facúfdades de
Ciências Contábeis para atender a esSa nlãior demanda."
NOTA. Com todo respeito à neutralidade dessa Faculdade perante o problema da sindicalização dos Contado-res separadamente dos Técnicos em Contabilidade,
pensamos que qualquer instítuição tirl.iversitãria precisa
se preocupar também com o destino das classes profis~
sionais que graduª e com a preservação da dignidade dos
diplomas que expediu, os quais não podem ser depreciados para o segundo grau de ensh:10, ·nos sindicatos d~
cohlabilistas.
14-6-82- Centro de Ciências Sociais da Universidade
Católica de Minas Gerais - Belo Horizonte, MG (Ary
da Silva, Chefe do Departamento de Contabilidade).
..Julgamos oportuna a iniciativa de se desenvolver um trabalho no sentido de que seja criado o Sindicato dos Contadores."

"Quanto à criação do Siildicato âos Contadores,
achamos necessário para regularizar, harmonizar e
apoiar a classe."

NOTA: Esse Centro não se pronunciou sobre o Projeto de Lei nv 2.504/79, que outra vez intenta equiparar o
TécnicO de Escrituração ao Bacharel em Ciências Contáheis. Todavia, a decidida posição favorável à separação
Jam_b_ém sindical dessas duas classes profissionais permite inferir uma posição logicamente contráriã. àquela descabida propositura, mesmo porque, se fosse consumada,
retiraria o fundamento para a continUidade dos Cursos
de Ciências Contãbeis.

"t necessário manter-se as Faculdades de Ciências Contábeis, pois percebemos a procura de candidatos em vestibulares, que continua grande."

-15-6-82- Faculdade de Ciências Ccintábeis de Araçatuba, da Associação de Ensino .. Marechal Cândido
Rondon" - Araçatuba, SP (Prof. João Paulo Savioli,
DiretorJ:

8-6-82- Faculdade de Ciências Coniábeis e Administrativas de Votuporanga- Votuporanga, SP (Prof. Armando Raphael D'Avoglio, Diretor):

9-6-82- UniverSidade de Brasília - Brasília, DF
(Prof. Roberto B. Piscitelli, Sub-Chefe do Departamento
de Administração e Coordenador do Curso _de CiênCiaS
Contábeis):
"As associações de classe; Verdã.deiramimte -representativaS, são indispensáveis para a defesa de
suas prerrogativas e para fiscalização _das respectivas atividades, bem como para possibilitar a manutenção dos mais altos e adequados padrões têcnicos
e profissionais no exercício da atividade. Assegurando a mobolização das categorias que representam,

"Não vemos onde uma entidade sindiCal se torna
indispensável para manutenção da harmonia e
equilíbrio entre o conhecimento e a- satisfação pro~
fissional. Poderia, quando muito bem organizada,
favorecer essa harmonia e esse_equilíbrio, porém está longe de se tornar indispensável."
''Não teria Cabimento negarmos a necessidade da
manutenção das Faculdades de Ciências Contábeis,
pois com a pressão dos Órgãos Fiscalizadores das
arrecadações tributárias, cada vez mais freqUentes
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sobre os contribuintes, a profissão do contador se
torna, día-a-dia, mais atuante."
NOTA: A respeito da interrelação dos sindicatos com
a satisfação profissiOnal, cabe registrar a frustração que
sofrem Os Bacharéis em Ciências Contábeis, em suas aspirações e situação cultural, ao !lerem compelidos a se
sindicalizarem em entidades dominadas por profissionais de segundo grau, apâticas e sem representatividade
real para a classe de grau superior.
16-6-82 - Faculdade de Ciências Políticas e Económicas do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Inst_rução - Rio de Janeiro, RJ (Prof. Fernando Pacheco
Leal, Coordenador Adjunto; Prof. Hélcio Trajano Gadret, Coordenador Geral):
"Se o Sindicato de Contadores se propuser· a defender tais priricípios (ajudar a resolver os problemas em vez de apenas infOrmá-los, com desempenho técnico-piofissional, capacidade de comuni~
cação e auxílio real), parece--nos que a harmonia e o
-eqtiitíbrio entre o ·conhecimento e a satisfação piofi_s_sional estarão mantidas, tornando-se portanto
uma entidade necessária e indispensável."
"O trabalho específico dos Bacharéis em Ciências Contábeis é sempre eSperado como colaboração valiosa ao trabalho global. O exame, a avaliação, as interpretações e as recomendações do
Contador, do Auditor ou do Controlador são peças
essenciais à boa Administração. A correlação dos
fluxos operacionais, dos sístemas de processamento
de dados e das informações contábeis, financeiras e
operaciOnais, é necessária aos planos, orçamentos
diretrizes, normas, metas, objetivos e regularmentos
da empresa. Hoje, as Faculdades de Ciências Contáheis são instrumento-s de formação de uma nova
classe de profissionais de assessor:imento da Di~
reção -das empresas."
16-6-82- Faculdade de Ciências Contábeis da Fundação Visconde de Cairu - Salvador, BA (Prof. Dario
Ribeiro Cunha, Diretor):
"Tenho a satisfação de responder afirmativamente às indagações relativas à manutenção das Faculdades-de Ciências Coritâbeis, bem como à in'dis-pensabilidade do Sindicato de Contadores como órgão de classe."
17-t$~82 ~Fundação Educacional Empresarial do
Alto Vale do Rio do Peixe- Videira, SC (Nelson Roque
Denardi, Diretor: Juilrez Luiz Riboli, Chefe do Departamento de Contabilidade):

"Pelo sacrifício de quatro aÓos nos bancos universitãrios, para o aprofundamento do conhecimento de tão elevada profissão, achamos que a criação
do Sindicato de Contadores~ necessária, pois seria
mais um passo·àado para o perfeito conhecimento e
:econhec!m_ento da profissão."
"Somos contrários à equiparação dos Técnicos
aos Contadores, pelas razões çie que o Contador é o
indivíduo que obteve graduação em cur!lo superior
devidamente reconhecido pelo MEC. Jamais o técnico em contabilidade, por mais experiência que tenha, poderá ser equiparado ao Contador, sem ter
cursado o nível superior e obtido a devida gra..
duação. Assim não o fosse, e quantas parideiras já
teriam diploma de médica? E o Chico Xavier já seria
doutor Honoris Causa de todas as Faculdades de
-Medicina do País, os pedreiros e carpinteiros seriam
engenheiros civis, os eletricistas sCdam Cngenheiroseletdcistas e assim por diante."
21-6-82- Faculdade de Ciências Económicas, Contábeis e Administrativas da Pontifícia Universidade Ca

Março de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tólica de Campinas - Campinas, SP (Prof. Mario Presente, Coordenador do Departamento de Contabilidade):
.. Reputamos necessária a constituição de um sindicato de classe, isolado, considerando formações
distintas e obfC:tiv-Os definidos."
"Considera o Departamento como porito negativo da equiparação (do Técnico de Contabilidade ao
Bacharel em Ciências Cdntábeis), o desestimulo ao
aprofundamento em nível sUperior. À nova le8islação comercial e tributária não pode ser desenvolvida a nível médio; falta, inclusive, ao cursando de
nível médio, maturidade suficiente para o adequado
aprendizado da legislação vigente. Por. outro lado,
cometer-se-fa uma iiljustiça àqueles que cursaram-o
nível superior."

28-6-82 - Instituto de Estudos Sociaís Clovis Bevílâ~
qua, da Sociedade Madeira de Ley- Rio de Janeiro, Rl
(Dr. Asterio Manuel Henrique Pimenta,_ Diretor):
"O Sindicato é a Hdima representação do traba~
lha dor, portanto, pela sua característiCa bâsiCa;de é
necessário e indispensáver- paia manter- rio riível
ideal a categoria profiSsional dos Contadores."

·ae-

"Sim, é necessãfiO manter as FaCuldadeS
Ciêncíãs-COntábeis, desde que a quantidade e a qua!idade estejam de acordo com -~__necessidades empresariais."

28~6-82- Universidade Federal de Santa Maria -Santa Maria, RS (Prof. Waldyr Pires da Rosa, Coord~
nador do CUrso -de Ciêilcías Cclntábeis):

"Os professores do Departamento de Con1abili~
dade são totalmente favoráveis à criação do Sindi-cato de Contadores, Cõm"O riieiO · d(dõrlãlecimCii."iõ
da classe."
..Os professores do Departamento de Contabilí~
dade, depois de apreciar detidamente o assuiito, en-=
tenderam que a manutenção dos Cursos de_Ciéncias
Contâbeis não -só é necessária como também O SeU
contínuo aperfeiçoamento, para a preparaÇão ôe
profissionais cada vez mais capazes, para atender às
exigências sempre crescentes no mercado de traba~
lho; que são contrários_ ao·provisionamento (de técnicos de contabilidade para contadores)."

30-6-82- Instituto Superior de Ciências Aplicadas,
da Associação Limeirense _de Educação - Limeira, SP
(Prof. Roberto Tayar, Chefe do_De_par_ta01ento Qe_Contabilidade; Proff- Nicolina Petto, Díretora -Gerai):"Com relação ao Sindicato dos Contadores,
achamos que é uma necessidade inadiâvel, pois se a
classe não despertar para seus problemas está visto e
declarado que será nocauteada. Não podemos mais
aceitar que pessoas totalmente insensíveis e desvin~
culadas de nossas lutas e realidades determinem
nossos destinos. Missão precípua do Sindicato ê
constituir~se em mais uma eiltídade de apoio e união
da classe (dos contadores), bem como vefculo de
pressão, em particular junto aos detentores do poder de nossa política educacional e junto às instí~
tuições de ensino, cobrando~lhes uma (armação
mais condizente com as novas realidades que_o profrssional enferentará."
"A equiparação do Técnico de Contabilidade io
Contador, além de um disparate, mostra a totai f!il~
ta de sensibilidade educacional do mentor da proposta e da Comissão (de Educação e Cultura da Câ~
mara dos Deputados) que deu parecer-faVOráveL O

disparitte fica maior quando se utiliza da pseudo~
alegação do_ preparo do Técnico pela eXperiência,
__ mesmo complementada pela aprovação em algumas
disciplinas de nível superior, mas na verdade Ignor~ndq _que sercã um me_ro reprodutor de um sistema
C!lja validade e bases são_ bastante discutíveis, Aceitar, portanto, tal proposta, é aceitar a decretação da
falÇp.ciª ~dl!cativa d_as_'!tuais facul_9ades.''_
30~6-82-

Faculdades Integradas Símonsen,-da Organização Brasileira de Educação e Cultura- Padre Miguel, R.J (Isac Jõao de Vasconcellos, DiretOrf
"No que se refere à sindicalização específica dos
Contadores, deixamos de_nos ~ani_festar, por ~ão

-iir _ass_t,m_to _i~tine~te à_área de atuação desta lnsti~
tuição de Ensino." ·

"Consideramos da maior necessidade a manutenção das Faculdades de Ciências Contâbeis, pelo
Jelev.ante_ papel que e!as _ repres_entam dentro da
ãtual coitjuntul:a econômica e financeira do País."
NOTA: Com tOdO respeitO, serlã conveniente, senão ne~
cessário, que toda Faculdade tivesse uma opinão sobre
se estã-CirtO-qUe,- na organização sindical, seus gi'adua~
dos sejam )õgidOs na vãia comum com profiSSionais de
~egund~_~rau, ~~-~i~~~catos de" cont~bilistas.

30-6-82 ...,..-Faculdades São Judas Tadeu, do Instituto
Alberto Mesquita de Carvalho - São Paulo,_ SP (PrOL
:-José Gomes, Chefe dO Departamento de Contãbilidade;
Prof. Orestes GonçalYes, Vice-Direto_r):
"O Sindi~tO d-~s Contabilistas de São Paulo, f~~dadõ
-em T9l9 sOb
deri'cimiriação de.Instituto ..PauJlsta de·
Con-titbilidade, está com 15,000 sócios e vem atendendo
plenamente os contabilistas (Bacharéis, Técnicos, Peritos
Conladores e antigos Guarda-Libras), mesmo não associados, Q;fendend_o a harmonia, o equiltbrio e a unidade
da clª"~se em todq o_ Estado de São Paulo."

a

..A: manutenção das Faculdades de Ciências Contãbeis
- é cada vez mais imprescindível à sobrevivência do Contador,-pois o Bacharel em Ciências Contábeis está prepa~
tado para o exercíciO de quatro campos profissionais distintos, mas interdependentes, quais sejam: Contador,
--7\-uditor, Analista de Balanço e Perito-Contábil, especializações estas que não podem, de forma alguma, ser supridas pelo Técnico de Contabilidade.''
NOT~A~_V_enja çÇJ~~~a, perten_ce _l!-9 passado_ a tese da
unidade ou unificação do Bacharel com o Técnico, não
SeCotidUnarldà-com aiegislação de ensino e a tendência
futura. E cabe registrar que é no mais íinportarifeEst~do
da Federacã~_q_ue mais nu~erosas são .~s infríngênci~s__
legais dê Técniêos-dê.Contabilidade realizando tiabalhos
que a lei reserva aos Contadores, sem que os sindicatos
de "contabilistas" promovam a denúncia e a punição
dos faltosos.
Ol-7-82- Faculdade de Ciências Contãbeis e Administrativas de- sa-nta Criiz do Sul - Santa Cruz do Sul;
RS (Prof._ Oscar FrederÍf() Winterle, Piretor):
"Estaria sendo incoerente comigo mesmo se, na
condição _de atual Diretor da Faculdade de Ciências, Contábeis, e pela minha própria formação de
contador, fosse ccintrârio à aprovação do Projeto de
Lei _que procura dar mais força à clisse de formação
Universitária."

.. -.- .-;--; ... -.-; .-.-.. ' . . ' . ' . ' .... '-; ' ... ·-· ·-· ; ' .....
.-~

"f: lamentável, e completamente inadmisSível e
inconcebível o fato de se voltar a insistir na equipa~
--raçã-o=dos-TéCnicos em Contabilidade aos-Contadores.- Isto seria retroceder na escala de valores e, ao
mesm<:ne-m:po, se c<rrtstituíria nllmã. sOlução simplista, negando o esforço e a capacidade técnica dos que
cursaram á sua Faculdade,_ em busca de um melhor
aprlrrtorartlento profissional,"

Sábado 17 0\77

27-9-82-_ Faculdade de Economia e AdminiÚraçãÕ
da Pontifícia Universidade Católica de SãO Paulo- São
Paulo, SP (Prof. Martinho Maurícíci Gomes deOrnellas,
Diretor):
"A criação do Sindicato de Contadores deve
prosperar."
"Não tem cabimento se pretender a equiparação
do Téc-nicO em Contabilidade ao Bacharel em Ciências Contábeis, pois este faz o curso de 4 anos e
meio, sendo_inadmissíveis projetas de lei que propõem equiparação, tendo como uma das exigências
cursar somente um ano letivo em estabelecimento
de ensino de nível superior. Esse "casuismo" só viria depreciar aqueles profissionais que fizeram Seu
curso superior de forma regular. Somos totalmente
contra cursos de "curtíssima duração" que geram
direitos iguais para profissionais desiguais. Cabe,
sim, acabar definitivamente com a duplicidade de_
funções entre o contador e o técnico em contabilidade, retirando deste direitos para os quais não tem
capacidade técnica de exercê-los."

COnclusões principais:
01. Das sessenta instituições universitárias que se manifestaram na pesquisa, 51 (ou 85%) são favoráveis à instituiçã-o de Sindicatos dos Contador-és.
02. Apenas sete entidades ou departamentos universí_tários (ou 12%). api'esei"ltara-m restrições "à criação de
Sindicatos dos Contado!"es, por motivos diferente;<;, pelo
menos ém race dOs termoS em _que a pergunta foi formu~
lada _pela Associação Profissional dos Contadores de _
Porto Alegre, relacionando a necessidade dos sindicatos
à harmonia~ o_ equilíbrio entre o conhecimento e a satisfaçãO profissional. Quiçá algumas dessas entidades ou
departamentos inverteriam suas posições para totalmente fav_oráveis à sindicalização específica, se a indagação
se a tivesse à necessidade de representação legal e autêntica d.os. Bacharéis em Ciências Contábeis, para se autogovernarem sem a interferência dos profissionais de segundo grau .
a) Assim, o Chefe do Departamento de Ciências
Contábeis e Atuariais da Faculdad-e de Ciências ECOliõmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
em P_orto Alegre (25~5-82), ressalvou que os sindicatos
dificilmente- poderiam propiciar a harmonia e o
equilíbrio_ entre o -~onhecimento e a satisfação profissional de seus membros, não_ chegando a se definir se, em
razão da especificid'ade de seu titulo de graduação e da
peculiaridade de seus interesses, seria necessária a sindicalização dos Contadores, separadamente dos Técnicos
de Contabilidade.
b) Assemelhad~ente, o Diretor_ da Faculdade de
Ciênc;iaS_ CÕntã_bds de Araçatuba (15-6-82), também não
vê como uma entidade sindical se torne indispensável
para manutenção da harmonia e do equilíbrio entre o_co·
nhecimento e a satisfação profissional, mas reconhece
que sua existência poderia faYorecer essa harmonia e esse
equilíbrio.
_
_
c) Por outro lado, o diretor das Faculdades Integradas "Moacyr Shreder Bastos", de Campo Grande--RJ (14-82), embora preconize a união dos contadores em torno da Associação dos Contadores do Brasil, com seções
nos Estados da Federação, entende conveniente que a
formação de Sindicatos de_ Contadores _seja precedida
pela reforma da legislação_ profissional.
d) Diversamente, o Coordenador do Curso de Ciên·
cias Contábeis"da Universidade Federal do Paraná, em
Curitiba (12~4~81), manifestou-se Do sentido de que--a
criação do sindicato dos Contadores seria conseqUência
lógica de eventual equiparação dos Técnicos de Contabilidade, já que, na prática, diferencia as prerrogativas-daqueles profissionais univers-itários apenas no exercício da
JlUditõria· e da perícia.
e) Por sua vez, o Chefe do Departamento de Conta- bilidade das Faculdades Reunidas de Administração.
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Ciências Contábeis e Ciências Económicas de Pãllnas,
PR (21-5-82)- por certo influenciado pela est~tura sindical em vigor c ignorando que os sindicatos de contabilistas não têm condições para representar e defender a
classe dos Bacharéis em Ciências Contâbeis, porque neles prevalece a classe dos Técnicos em Contabilidadepensa que essas duas categorias culturais e profissionais
devam continuar sob sindicato único.
f) Mais ou menos no mesmo sentido ~ o pronunciamento do Chefe do Departamento de Ciências Contábeis
do Centro de Estudos Sociais Aplicados, da-ÍJn_i_Versidade Estadual do Paraná, em Londrina (7-6-82), achando
que existe só ~a classe contábil e que o Sindicato de
Contadores representaria uma divisão dela, prejudican~
do seu fortalecimento. Na verdade, a divisão em duas
classes diversas já se encon"tra na legiSlação de ensino e
haverá de prosseguir por razões culturais e necessid:ides
do mercado de trabalho.
g) Ainda nessa orientação situa~se a resposta do
Chefe do Departamento de Contabilidade' das Faculdades São Judas Tadeu, de São Paulo (30-6-82), sustentando que o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo atende plenamente aos Bacharéis em CiênCias· Contábeis,
Técnicos em Contabilidade, Peritos-Contadores e antigos Guarda-Lívros.
03. Duas entidades universitárias preferiram não registrar opinião sobre a indispensabilidade dos Sindicatos de
Contadores, alegando que a matéria 6 alheia à sua área
de atuação: a Faculdade de Economia e Administração
da Universidãde Federa,l do Rio de Janeiro (9-6-82) e as
Faculdades Integradas Simonsen, de Padre Miguel-RJ
(30-6-82). Provavelmente nunca aquilataram os danos
morais e financeíros causados aos graduados em ciências
contábeis pela subjugação que a organização sindical
present,e lhes impõe, nos sindicatos mistos dominados
pelos profissionais de segundo grau, nem estudaram os
reflexos negativos que daí resultam para ó progressO
científico e tecnológico da Contabilidade Superior.
04. Somente dois estabC:Iecimentos de ensino superior
admitem a equiparação do Técnico eiiiContabilidade ao
Bacharel em Ciências --Contábeis: a Coordeiladoria do
Curso -de Ciências Contábeis da Universidade Federal
do Paraná, em Curitiba; a qual classificoU a equiparaÇ'ã-o
como aceitâvelj condicionada à aprovação dos candida~
tos em disciplinas inerentes ao cUrso de ciências contáheis e desde que fossem suprimidas .as prerrogativas dos
profissionais de segundo grau (12-4-82); e o Colêgio Moderno (PA), que considerou a equiparação como tolerá~
vel, condicionando-a à seleção dos candidatos mediante
concurso e à extinçãO dos cursos de nível médio ( 13-482).
05. Porém, houve um consenso unânime, e muitas. vezes enfático, a favor da -preservação d-()s cursOs oU das
Faculdades de Ciências Contábek Nenhuma opinião
contrária à continuidade dos mesmos foi registrada. E
conceder 110 técnico os direitos do bacharel configuraria
um golpe mortal no curso superior.
Brasília, DF, 12 de novembro de 1982.- Hany Conrado Schiller, Secretãrio-Geral.
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Ex~, o Sr. Minlstro Jarbas Passarinho, pretende melhorar a situaç-ão dos médicos, o que é natural, porque todo
funcionário que ganha mal não é estimulado; mas desde
que passe a ganhar razoavelmente e seja reconhecido o
seu trabalho, a pessoa capacitada deve ganhar relativamente bem.
E com essa filosofia que S. Ex•. o Sr. MJnistro J3.rbas
Passarinho- está olhando a administração do Ministéiio
da Previdência Social.
O M INTER - Ministério do Interior. Não posSo negar, seria até uma falta de cánsciência da minha parte,
que o Ministério do Interior, através do seu titular, Ministro Mário Andreazza, naquilo que concerne ã nossa
região, o Nordeste, S. Ex• tem dado a maior assistência
ao flagelo, e não só à região Nordestina. Todos nós aqui
estamos lembrados, quando surgiu a calamidade, com
aquele aguaceiro na região Sul, no cone Sul, digamos assim, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
estendendo-se aos Estados de São Paulo e Minas Gerais,
o Ministro Mário Andreazza, titular do Ministério do
Interior deu, também, toda a ajuda possível ao flagelo do
co11"e Sul.
O Ministério do Exterior, através da figura notável de
Saraiva Guerreiro, cujo prestígio agora ficou demonstrado cabendo ao Brasil, por aclamação, causa nunca acontecida antes, a Secretaria Ôeral da OEA, na peSsoa do
eminente Embaixador brasileiro João Bae:na Soares.
Tal fato serve para aferir a confiança que o Brasil há
adquirido no exterior, devendo-se isto a competência da
nossa diplomacia, gerida no momento pelo Ministro Saraiva Guerreiro.

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se~
guinte discurso. Sem revisão do orador-.):...::.. Sr. Pr.e!!i_dente, Srs. Senadores:
O dia I 5 de março de t984 é o marco, corri o todos nós
sabemos, do 5" ano de governo de Sua Excelência o Senhor Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, à
frente da Nação brasileira.
A imprensa falada, escrita e televisada tem-sC OCiij)adOda efeméride mostrando, o que, na verdade, Sua Excelência pôde fazer pelo País que governa e, para isso, basta que passemos um olhar restrospectivo pelos diversos

Ministêi-ios qUe compõem o Governo da República brasileira para sentirmos que ãlgo foi feito de produtivo e de
lucrativo para o nosso querido País.
O Gõverrio, é preciso (rue se diga, procurou-Orientar a
sua administração visando os campos político, administrativo e econômico, neste não muito feliz quanto nos
outros.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho à tribuna
exatamente porque, como cearense, como amigo do Ministro César Cais...:.. e não mafs pertencente ao seu grupo
político no Ceará, devo frisar, mas seu amigo- não poderei esconder- e acredito, nenhum de nós poderá fazêlo - o trabalho que Sua Excelência vem desenvolvendo
à frente do Ministério das Minas c Energia. Este é o primeiro Ministêrio que cu aPonto, para, em seguida, dizer
que há outros Ministérios, como o das Comunicações,
por exemplo, dignamente dirigido pelo Cet. Haroldo
Corrêa de Matos, que tem dado ao Brasil uma progressão na fabricação de instrumentos altamente sofisticados
para as teleêomunicações em nosso País. Recordo-me,
como todos aqu(presentes, que-até a década de 60 as
nossas comunicações _internas eram por demais precárias._Hoj_e, nós falamo~_para qpalquer ponto do País
diretamente pelo DDO; esse foi, portã.nto, um Ministério que avançou muito. Quero destacar, também, outros dois Ministérios:
Saúde, que conta com o dinamismo do seu gestor, mas
não dispõe de maiores recursos financeiros para cumprir
uma programação que atendesse melhor o combate ãs
endemias ainda presentes no território nacional. Veja-se,
por exemplo, a campanha que o Ministro Arcoverde durante alguns anos vem fazendo, a da vacinação contra a
pólio, com uma eficiência que chegou a ilnpressionar
vãrios países, principalmente na América do Sul, tendo
mesmo alguns Ministros de Saúde estrangeiros, como o
da Venezuela, do Peru, e do Chile, vindo até aqui para
assistir, e saber como o Ministro, dentro de um país con~
tinental como o nosso, com 8 milhões e 500 mil quilómetros quadrados, conseguiu, em apenas um dia, vacinar
uma massa de 16 a 17 milhões de crianças. Isso impressionou profundamente o exterior e, inclusive, numa reunião em GeOCbra o Sr. Ministro recebeu elogios pelo trabalho executado no combate à poliomielite. Também
com carência de verbas, a Educação, por onde já passaram três Mínistros nesta pasta: o Ministro Portella, nm
educador, inteligente; em seguida aquele homem que
ocupou o MEC por apenas 10 meses, tendo sido uma
gratíssima revelação para o povo brasileiro, que foi o
Gerieral Ludwig. Basta que se diga ainda, pois talvez,
que eu tenho na lembrança, foi o único Miitistro da Educação que; ocupando a pasta por apenas 10 meses, ao ser
anunciado o seu afastamento, todos os reitores das universidadeS federais brasileiras solicitaram unanimemente
ao Senhor Presidente da República a manutenção do
General Ludwig à frente do Ministêfio e, atllalmente, a
Mini~!ra Esther_ Ferraz, que vem se conduzindo com
muito acerto e equilíbrio à frente de ião importante Pasta.
Fiz outras anotações, Sr. Presidente. Já falei do Minsitério das Minas e Energia e a ele voltarei logo mais .
Referi-me ao das CoiTnin1caçôes, com notável desempenho. A Previdência Social; muito malsinado e não posso
dizer que já esteja de todo recuperado. Tivemos Úês Ministros: -o primeiro, Jair Soares, atual Governador dOEstado do Rio Grande do Sul; o segundo, aquela figura,
também altamente honesta e digna do Ministro Hélio
Beltrão e, agora, o Ministro, nosso ~x-companheiro de
Senado Federal, -figura- eminentemente nortista, se filho
do Acre, no entanto começou a sua vida p_qlítica no Pará; que é QMinistro Jarbas Passarinho. S. Ex• está procurando, como os demais o fizeram, dar melhores condições de atendimento aos previdenciários no que tange
ao INAMPS. Hoje mesmo a imprensa publica que S.

O Sr. Mauro Borges - Estou ouvindo o discurso de
V. Ex• com a maior atenção, e se não posso me solidari~
zar com todos os elogios que V. Ex' faz aos Ministros t!e
Estado. da atualidade, pelo menos devo fazer uma ressalva no que V. Ex• disse a respeito do Ministério das
Relações Exteriores que, realmente, tem um Ministro excepcional, e nós podemos dizer que ele merece o respeito
de toda a Nação, e que talvez nós não tenhamos tido aindª ur::na_política exterior melhor do que a que temos agora. Entretanto, faço minhas ressalvas com relação ao Ministro d_o Interior que está lançado de _corpo e alma na
campanha para Presidência da República e que nos leva
a fazer restrições a sua ação, porque na qualidade de

1enc1a poae tazer pelo t'ais que governa e, para isso, basta que passemos um olhar restrospectivo pelos diversos

dições de atendimento aos previdenciários no que tange
ao INAMPS. Hoje mesmo a imprensa publica que S.

campanha para Presidência da República ; que nos leva
a fazer restricões a sua acão. nnrnuP. n~ nn~lirhul"' ..l ..

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE /S-3-84 E QUE, EN. TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:

Ministério dos Transportes. Tenho as minhas reservas
mas não deixo de reconhecer que algo tem sido feito: a
luta pela construção da Cuiabâ-Santarém. Mas não fi·
quei gostando do Ministro. Sou franco em afirmar. Fui
pedir a S. Ex~ para colocar os dormentes e os trilhos em 6
quilómetros de estrada do Município de Maracanaó ao
de Maranguape, com o greide todo pronto e S. Ex• disseme que não tinha dinheiro. Fiquei um tanto decepcionado com o Ministro Cloraldino. Até disse a S. Ex•: "Se
fosse eJ!l algum Esta_d_o do Sul, talvez este pequeno ramal
já tivesse sido construído oito ou dez vezes ... mas como é
no Nordeste... Este é um ramal para o qual o exMinistro Eliseu Resende já havia reservado e transferido
verba, para fazê-lo, porque reconheceu o desafogo que
iria dar aos parcos vencimentos da gente pobre que iria
utilizar tão reclamado ramal ferroviário.
Hoje, Sr. Presidente, uma passagem de ônibus de Maranguape a Fortaleza, ida e volta, está custando Cd
600,ÕO, quando, -pelo metró de superficie poderia custar
CrS 50,00. E uma diferença muito grande, Sr. Presidente,
para uma população pobre.
Então, para este ramalzinho, cujo greidejá está pronto
e esperando os dormentes e o~ trilhos que foram arrancados na administração de certo Ministro, para ele, não há
dinheiro no Ministério dos Transportes!
O _Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Ouço V. Ex•
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candidato, ele fica suspeito na aplícã.Çào de tantos recursos em determinadas regiões. Acho que o melhor caminho para ele era se exonerar, desde o momento em que se
tornou efetivamente um candidato à Presidência da República. Com relação ao Ministério dos Transporte§_, _e_u
não faço propriamente umii acusação ao atual Ministro.
Mas faço uma acusação a toda pOlítica de transportes
que vem sendo adotada nos últimos anos, porque ela

peca pela raii, pelas prioTidades, pelas medidas essenciais. E um dos setores piores de serviços públicos, ou
mesmo particulares; mais caro do mundo, O Ministério
dos Transportes, infelizmente, não tem atacad_o os
problemas essenciais do País, no que diz respeito ao aceleramento da implantação das hidrovias que são essenciais ao nosso País, sobretudo as hidrovias interiores,
nos rios navegáveis, a cóhsfrução-de eclusas; enfim, uma
política de aproveitamento integrado dos nossos grandes
rios. Mas, muito merios a pãrte de reCuperação ferroviária que tem e·ntrUdo no programa de quase todos os
Presidentes da República e, na verdade, não se tem feito
nada. O que se fez de maior significação, e que constitui
um escândalo nacional, é a famosa Ferrovia do Aço. A
grande obra de mil dias, que talvez leve três, quatro ou
cinco mil dias para te_r fim. Mas, isso até não seria o mais
importante. O inais importante é a paralisação total d~ _
obra com graves prejuízos, com-a cOmpra de quantidade
imensa de material que está paralisado sem aplicação, inclusive material de via permanente e até material rodante. Portanto, a Ferrovia do Aço é o ponto negro da execução da política de transportes, não que ela, na sua tes_e,
na sua necessidade, na sua prioridade, não fosso importante, mas é porque a sua execução foi a fOrma mais danosa de se fazer uma grande obra neste País: Real_mente_
posso apontar detalhes a V. Ex• do verdadeiro escândalo
de uma administrãção nefasta -mi constr_liçã_o da_ Ferrovi~
do Aço.
Outros aspectos, também, podem ser mencionado.s
com relação ao desastre da poHtica de transportes que
existe no País. Não culpo o atual Ministro que, realmente, está há pouco tempo e não pode ser responsável por
tud_o _que ocorreu anteriorn~nte. Obrigado a V._ Ex•
O SR. ALMIR PINTO - Pediria permissão a V. EX'
para falar sobre dois pontos que acho importantes.
Quando eu frisei o Ministério- do Interior são os 5 anos
englobados, porque .o Ministro Mário Andreazza
tornou-se candidato, agora, jã no final do ano de 1983: A~
estiagem do Nordeste é o tema ora discutido entre o Senador Marcondes Gadelha. Senador Aderbal Jurema e a
minha pessoa. S. Ex•, o Ministro Mârio Andreazza, já_
vinha desenvolvendo um trabalho muito grande no Nordeste. de assitência aã_flagelo, ante.s da s~a candidatura.
Pelo fato de ser candidata é muito natural, se ~le_antesiá.
fazia pelo Nordeste, agora deverá fazer por todas as regiões do País se deseja angariar votos, Estou falando
sobre o trabalho do Ministro desde i 979 até à data presente. Inclusive devo fazer uma revelação: em determinada ocasião, conversand_Q _informalmente com S. Ex•
sobre a sucessão presidencial disse-lhe que eu mesmo
não poderia ter candidato, porque suplente não tem candidato. Hoje estou aqui, amanhã o Ministro César Cais
vem assumir a sua cadeira e eu irei para casa. Esta é a
realidade.
Mas, eu disse a S. Ex', o Sr. Ministro Mário Andreazza, que se ele fosse candidato, eu acreditava que ele teria
a simpatia do Nordeste, porque, acho que o Nordeste
tem para com ele uma dívida de gratidão. Mas não disse
que iria votar nele. Nunca disse que votaria no Deputado Paulo Maluf, nem no Dr. Aureliano Chaves. Isto,
porque, não sou tão estulto para cometer uma estultice
dessa ordem dizendo que meu q~.ndidato é Maluf, meu
candidato é A ureliano, meu cand_içi_ato_ é Andreazza. Se o
candidato não for do agrado do titular da cadeira, ele di-_

rá:_- Vai para casa, pois quem vai votar sou eu, Sabemos que o candidato do agrado do Ministro das Minas e
Energia -é o Ministro Andreazza. S. Ex~ Ministro César
Cais em eQtrevista para a revista Veja, disse que em se-- -~embro, P_9~siv!=:LI!!.~I:_!_t~-·-ª~umiria a cadeira, para dar_ o~
três votQs ao Ministro_ And_reazz~ Já qUe-ãchavã-q~; am-inha preferência se orientava para a candidatura Aure!íano. Nunca r_evelei as minhas preferências. O que sempre tenho dito como suplente é que vo_tarei no candidato
que o Presidente da República indicar.
"QlJi;ln.to à questão Qo Mipistério dos Transportes posso dLzJ:r_ a Y. E_;~t~ nobre S~pªQ_or_Mauro Borges, é que ti_~_
vemos uma fase áurea ao tempo do Ministro Eliseu Re_seo_de, justamen_te quando cresceu a construção naval, a
~_l!l]_nb_a_ M~fC~ll_t_~~ _!:IÇ!j~ ~~ nàq sei por quanto an~a
esse se!or, ri;l;,is nós avançamos ~J.Iit~:em torielagem: Em
relação aos MiniStérios Militares, vemos o excelente desempenho na produção de aviões, de material b_élico e_de
forti_lbits navils -para pafrulharem a nossa costa marítima
e os Rios Amazônicos. Agõni mesmo estamos para cõlo_car no exteriõr,- na Inglaterra, por exemplos, os nossos
aviões Tucano, para treinamento de_ aviadoreS -ingleses.
Até agora dos três tipos colocados_à apreciação dos técriiCos ingleses foi o tucano aquele que mais agradou.

9 Sr. Mi.urOiiOrgeS- concordo com V. Ex! que as
ativida.des _de fabricação de __aviões_ pela EMBRAER
constitui um dos pontos altos da ativ-idade pública das
empresas privadas do Brasil, que estã indo muito bem, e
que-_"talvez possa ser prejudicada pelos entendimentos
que poderão ser transformados- num acofdo de cooPeração militar com os Estados Unidos, que possa vir a nos
prejudicar e inibir o mercado que a EMBRAER e Outras
-tábricas de ec(Uípameiltos bélicos podem fazer no BrasiJ.
No momento, temos grandes encomendas, sobretudo da
Libi~. ç_erc:a_ ç[_!! do_i_s Pil_bões Qe_ dól;tres _contratad~ çi_e _
equipamento militar, inclusive, provavelmente, d_e aviões
pfoduzidOs jJela EMBRAER. E se caminharmos para
um acordo e formos consultar os Estados Unidos com a
finalidade de sabermos para quem _deveremos vender o
nosso equipamento, fatalmente as vendas à Líbia e a outros países serão embargadas, com grande prejuízo para
o nosso País.
O SR. ALMIR

]"~NTO_- E~:~

digo mais; V.

Ex~

falou

numae~~nrren-d~ de 2 bi_lh~es d_~ dólares para a Líb-ia ...

O Sr. Mauro Borges - E outros países do TerceirOMundo, muitOs deles- com uma_ política Coontilirfa: aos
norte-americanos.
O SR. A.LMIQ PINTO - Exatamente isso. Eu ia falar exatamente sobre a nossa indústria de material bélico_,_,QLtang_ues cascavel ...
O :?r. _Maur~ Borges- E os aviões também. Estamos,
se não me engano, com uma encomenda de 120 aviÕes
tucano por parte do Egito.
O SR. ALMIR PINTO - A- própria Marinha, a sua
seçào naval. Hoje V. Ex~ sabe, e o Senador Fábio Lucena
deve saber melhor do que nós, que essas pequenas corvetas, esSes- p"êCjilenos navios. foram todos-construídos aqui
no~__nossos e~talc;iros. Pois bem, são três ministérios que,
dentro daqueles parcos recursos, têm feito alguma coisa.
O MI C, Ministério da Indústria e Comércio, que tem
à frente o Dr. Camilo Penna, está desenvolvendo o
PROALCQ_QL; pa_recendo-me a principal meta. Fiquei
um pouco assustado porque li há poucos dias que, possivelmente, iria_faltar verba para o PROALCOOL. O Ministro César_ Cª_ls_, certa feitq., conversando comigo. teria
dado uma sugestão a_o Presidente da República, e eu já
reve_l_ei isso aqui no plenário do Senado Federal: aproveitar no Nordeste, parece-me, 1 milhão de hectares para
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plantação de cana e extraçào, para a produção do álcool
para consumo externo. Isso, dentro de poucos anos, eu
não sei hem, nós teríamos, de acordo com os cálculos do
Ministro Césai' Cais, perto de 29 a 30 bilhõ_es de litros de
álcool para e:< portar o que daria uma rentabilidade bem
aJe0t3da-à naciOrlãi. -Com relaçã-o ao PROALCOOL,
não concordo com essa injustíficada indexação deste
produtõ nacional à gasolina. Falei sobre o asssunto no
ano passado mas, parece que não me ouviram. O álcool
estã indexado à gasolina. Todas as vezes que a gasolina
sofre um aumento, arrasta o álcool. O PROALCOOL
_ esteve para se acaba~~ e quem bancou o projet~? foi O pO~
vo, o mot-orista de "taxi, essa é a verdade. Então, eU acho
que o álcool. da maneira que vai, chegará ao ponto de
não compensar possuir carro a álcool, isto porque, não
dãrido um !~_ildimentOigual a~ da gasolia, os preços pratiCamente se equiparam! Não se justilíca, n-obre Senador,
no meu entender, essa indexação.
Volto, agora, ao Ministério das Minas e Energia.
Quando o Ministro César Cais assumiu. o Ministério foram três meses de agonia, principalmente para mim, pois
eu era o seu supfente. Tive o trabalho de vir do Ceará
com a família, com todos os meus pertences e a imprensa, não sei o motiVo, fez um trabalho muito grande para
retirar o Ministro-César Cais do Ministério das Minas e
Energia. Não sei se por ser o Ministério mais importante
da República, o Ministério que dá mais dinheiro pata ã
Nação, achavam, de certo, que não poderia ser dirigido
por uma cabeça chata, por um curiboca, um nordestino.
Como amigo- do Ministro e, não mais integrante do seu
grupo político. uma coisa honestamente reconheço e divis_o na sua personalidade: um homem dinâmico, um homem trabalhadÕr, um hÕnlem inteligente. Trabalhei com
César Cais, ele Governador do Ceará e eu Presidente da
A~sembléia da ARENÃ, e reafirmo ser o atual Ministro das Minas_ e Energia um homem dinâmico que não
tem hora para o trabalho. Esta mesma política S. Ex•
tem adotado à_ frente do Ministério das Minas e Energia.
Normalmente, S. Ex~ não para em Brasflia. Mas, quando
houve essa campanha, eu fiquei angustiado, porque eu
teria que voltar para o Cearã, se S. Ex• fosse exonerado.
Mas sempre achei difícil tal acontecer, porque eu sabia
que s_ Ex• estava fazendo um trabalho honesto à frente
do Ministério: ainda mais fazia tão pouco tempo que
não se poderia ajuizar o Ministro, com apenas um ou
dois meses de administração. Mas, quando S. Ex• assumiu o Ministério, no decorrer dos meses e dos anos, S.
Ex• passou a ser olhado pela sua capacidade de açào. De
logo voltou-se para as prospecções que a PETROBRAS
poderia fazer. Quando o Ministro César Cais assumiu o
Ministério, àquela ocasião, Senador Fábio _Lucena, a
PETROBRAS reservava, para prospecção, apenas 28%
da sua verba. Era muito pouco. Naquela ocasião, talvez,
e foi isso que o Presiden~e Geisel justificou, era mais ba~
rato comprar o petróleo a um dólar e oitenta, do que fazer prospecção. Mas, ai, faltou o quê? A previsão. Não
era possível que o árabe continuasse a vender o petróleo
a vida toda por um dólar e oitenta. Então compramos
muito petróleo a um dólar e oitenta o barril e nos esquecemos um pouco das prospecções.
Quando o Presidente Figueiredo assumiu o Governo,
já foi peg"?ndo, exatamente, a alta do petróleo: 18 dóla·
res, 22 dólares, até que cheg9u a 35 dólares o barril. E o
Ministro César cãiS- agilizOu as prospecções de petróleo ..
O Sr. Mauro Borges - Sem dúvida, Ex•, concordo
que a PETROBRÁS tem tido sucesso, sobretudo nos
poços marítimos. VerifLcamos que, apesar da concessão,
que causou sérias preocupações ao Brasil, dos contratos
de risco, até agora, não sei de nenhum deles, feito com
empresa estnmgeira, que tenha descoberto petróleo de
forma significativa no Brasil. No entanto, a PETROBRÁS tem tido sucesso.
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O SR. ALMIR PINTO -Então, o que aconteceu? O
Ministro César Cais paSSOu de 28% para 78-% as verbas
de prospecções, justamente, dentrO daquela -filosofia,
num raciocínío-iiiuito lógico, "se não perfurar, não encontraremos petróleo". Essa é que é a realidade~ Tem
que perfurar para encohtrar o _ouro negro. Com uma certa antecipação, o Ministro César Cais anunciou que, no
final do Governo, em 1985, estaríamos tirando de nosso
subsolo e das plataformas marítimas 500 mil barris/dia, __
coisa. que já, praticamente, está acontecendo. Quer dizer,
o Ministro César Ca!s, com o trabalho de prospecção
que está fazendo, já deu uma grande economia para a
Nação. Nós, que gastávamos 12 bilhões de dólares por
ano, estamos gastando 5 bilhões+ E, ai, jâ estamos com
uma economia de 7 bilhões de dólares por ano, cOrriprando apenas 5 bilhões de dólares de petróleo, coisa
que talvez, com mais dois ou três anos até 1990, Por af
assim, não se-Csteja mais gastando um ~ntãvo com ~
compra do combustível fóssil.
Mas, Senador Fábio Lucena e nobres Senadores que
me escutam, eu não entendi ainda o porquê, Já que estamos economizando, só_ no setor petróleo, 7 bilhões de
cruzeiros- sem s_e falar no carvão mineral, que já estamos adotando, no_ álcool, que já está dando uma ajuda
também muito boa, na hidroeletricidade, na energia solar, isso tudo já vai dar, talvez, uns 700 mil baáisfdJa. E
por que a gasolina continua subindo tanto'? Achei graça,
outro día. Lá no Cerá, fui visitar uma família ámiia iâ"na
cidade_deMaranguapc, e a dona da casa chamou U!Jl_pedreirozinho -para tirar uma goteira em sua Casa. Perguntou ao serviçal: diga-me uma coisa: por quanto você
vai subir essa escada para tirar esta goteira'? "_E_Ie respondeu: Cinco mil cruzeiros." Cinco -mil ciuú:irú é multa
caro". E ele respondeu: "b ... mas a gasolina subiu!..." O
trabalho de apenas subir a escada, ir para o telhado ecolocar uma telha no lugar da que estava quebrada. Mas_ a
gasolina subiu ... e o preço era aquele! Esta é a imagem
errada que o nosso povo tem. A gasolina não onera
coisíssima alguma; a gasolina só está transpor_tan~9 _g~n-_
te em automóveis que usam gasolina. Quem transporta
mercadoria é diesel, essa é que é a rêalidade. Mas, por~
que a gasolina subiu, vai acarretar o aumento de outras
coisas, de tudo nesse País ... é irrisório! Não, não está certo. Mas, o moço iria Cobrar cinco mil cruzeiros para subir a escada, porque a gasolina tinha aumentado.
Daí, V. Ex•s poderão ver como está um tanto distorcída essa sit~:~ação. Não entenda:, porque com esta economia de petróleo, face a nossa alentada produção, a gasolina e o diesel continuam sUbindo de preços incentivando
a inflação! Se estamos diminuindo o dinheiro que remetemos para o exterior, por que não estabilizar o preço do
combustivel'? Não concordo, já falei, e ilâo entendo isso:
Em relação ao álcool está certo que, logo no começo, tivesse que haver um teta para o álcool. M,as, não ,c9ncordo _que se continue com a indexação do álcool à gasolina.
Não va:i dar. O prodUto nacional -eStá s·ên-ao VeriéÜ-do
para o exterior, porque nós não COnS-uffiim-OS todo o álco_ol. Daqui para o próximo ano, estaremos produzindo
14 bilhões de liiios de álcool. POr- consegu-inte, acho que,
se querem baixar a inflaÇão, se querem dimunuir a recessão, também precisa ser vista a qutstão dos preços iiitC:rnos, da nossa produção irüerna.
- --Nobre Senador Fábio Lucena, V. Ex• me desculpe,
mas eu estava com o assunta engatilhado na cabeça e o
nobre Senador por Goiás já havia me aparteado. Estávamos como constatei dentro do mesmo raciocínio. Agi:ira,
dou o aparte a V. Ex', pedindo-lhe desculpas pela demo-

ra.
O Sr. Fábio Lucena~ Nobre Senador, evidentemente
que não há o que pedir desculpa, a não ser da minha parte por interromper ...
O SR. ALMIR PINTO prazer.

Não, em absoluto. É um
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O SF. Fábio Lucena- .•• essa explanação tão oportuna
que_ V. Ex• faz, esta tarde. aqui, no Senado. 1:. sempre um
prazer ouvi-to e sou um dos seus habituais ouvintes, V.
Ex• é testemunha disto.
O SR. ~L~IR P~:ro

--:-. Mu~~C?

obrigad?·.

O Sr. Fábio Lucena - Desde que assumi o mandato
que, sobretudo, nOs fins de tarde, aqui no Senado, V. Ex•
n-os brinda, nos deleita com a sua experiência em temas
nordestinos ...

O SR. ALMIR PINTO - É bondade de V. Ex•
_O Sr-~.Fá!Jio Lp,cena-:- ...e .todas ~s.~ezes em ~ue o.?u-.
vímos, mais aprendemos a respeíto desse chão biasilelrC)
que é o nosso Nordeste. V. Ex• passa em r_~vista os Mi~
t:t·ís-t~r_ioS fedefais,_ po riloill_ento em _que o Governo do
Presidente Figueiredo completa cinco anos de existência.
O Estado do Ceará marcou a sua presença no Senado,
marca a sua presença indeh::vetmente com a atuação de
V. Ex• V. Ex• aqui, costumeiramente, aborda temas com
cheiro e com sabor da sua terra natal, daquela região tão
sOfridã, tão pisoteada, tão espoliada, que aqui é tão bem
·rePresentada por V. Ex•
O SR. ALMIR PlNTO - Muito obrigado.
O Sr. Fábio Lucena -· Eu me motivo no aparte que lhe
solicito apenas para registrar um--dado muito triste a re-.
peito da administração federal, que hoje completa 5
anos, em relação ao Nordeste. Se há em nosso País uma
região que só tem que lamentar, que chorar neste dia,
porque é um dia de tristeza, particulã:rmerite, parâ o nor~
deste, é extremamente a Região Nordestina, o povo nordestino. Veja V. Ex•. que, quando o Presi~e-nte Figueiredo assumiu o Governo, a população nordestina atingida
pelo flagelo da seca era estimada em dois milhões de habitantes, no início do processo criado pela atual seca.
Hoje, essa população se estende a 22 milhões de brasileiros,- nobre Senador Almir Pinto, estendidos pelos nove
Estados Nordestinos. Essa população só inferior, em termos de América do Sul, à do Brasil, porque ela é superior à populacão de todos os Países latino americanos,
considerados isoladamente. A população de flagelados,
não é população nordestina, apenas a dos atingidos pela
seca ...
O SR. ALMIR PINTO - Do polígono das secas.
O Sr. Fábio Lucena- Do polígono, ela é superior de
per si à população da Argentina, do Uruguai, do Chile,
do México, etc.
O SR. -ALMIR PINTO - To dos os PaíSes sulamericanos.
O Sr. Fábio Lucena ---Todos os países latinoamericanos.
O SR. ALMIR PINTO - Latino-americanos.
O Sr. Fábio Lucena- Então, V. Ex•. vê o saldo triste
que o atual Governo está legando ao Brasil em termos de
Nordeste. E no momento em que V. Ex•. fala em Minis~
tério do Interior, seria muito bom, nobre Senador Almir
Pinto, que nós chamássemos o Ministério do Interior
não mais à atenção para esse grave problema nadonal,
mas que nós o chamássemos à responsabilidade, entregando, confiando a sua direção ao poder político e decisório das populações nordestinas, o que só poderá acon~
tecer se o Nordeste, se o Norte, se o Centro-Sul e se o sul,
unidos, através de uma eleição direta, puderem eleger o
futuro Presidt;mte da República - permita-me estender
por mais alguns segundos - porque o que se observa
nesses Ministérios, cuja revista V, Ex• procede neste mo·
mento, é que, ao que parece, a lei bíblica do crescei e
multiplicai-vos foi revogada. Não nascem mais Senador
Mauro Borges, não nascem mais ministros neste País.
Não nascem mais. Eles já existem, já pré-existem à nomeação e ao cargo ministerial. Imagine, V. Ex~. que o Sr.
Mário Andreazza é Ministro desde há 18 anos; o Sr. Er~
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nane GBJvêas, está vinculado ao Gabinete Presidencial
desde antes do Movimento de 1964. Eu era funcionãrio
do Banco do Brasil em minha cidade, Manaus, era
recêm-casado, era jovem, quase imberbe, e o Sr. Nestor
Jo.st era o Presidente do Banco do Brasil, na década de
60, e hoje S. Ex• é o Ministro da Agricultura, e como tal,
o Ministro do Planejamento da Previdência Social, que é
Ministro já peta terceira ou quarta vez, não tenho ainda
um levantamento de dados catalogados sobre as tantas
vezes que este ou aquele cidadão jâ foi Ministro de Estado. Então, conclui do, nobre Senador Almir Pinto, o que
está nos faltando é o pre_valecimento da_ força, do peso
político, da--capacidade política, da vontade política- dti.regiã~ norde.stjna para resqlver os seus próprios problemas, que só se conseguirá com a legitimação de um Gov~r_no Central eleito pelo povo brasileiro e, conseqüentemente, pelo povo nordestino. Meus parabéns por seu
pronÕnciamento e que ele deite fundo na alma do Nordeste Brasileiro.
O SR. ALMIR PINTO - Senador Fábio Lucena,
agradeço, inicialmente, as lisonjeiras referências que V.
Ex•. fez a minha pessoa, são mais bondade do seu coração do que os méritos pessoais que V. Ex'. me atribui.
Mas, quero dizer a V. Ex•, já que V. Ex~ falou em
eleições diretas, com toda honestidade afirmo, a V.. Ex•
que, para mim, tanto faz eleição direta ou indíreta, o que
é mais importante para mim, e acredito que para povo
brasileiro é o nome, é o cidadão que for escolhido por
este ou por aquele processo para governar ·a Nação.
Nós tivemos uma grande decepção neste Pais:
O homem que obteve grande maioria, em eleição dlreta, -para governar a Nação, constituiu-se, depois, nurÍla
decepção para este povo. Eu não tenho nenhuma razão
para ser contra eleições diretas. Em absoluto. Eu me reelegi 8 vezes Deputado Estadual, pela minha Assembléia
Legislativa do Ceará, pelo voto díreto. Fui Deputado
durante 32 anos, e de lá vim para cá como suplente indiretO, &iõriicã. Mas: Sãbendo que era exatamente um suplente e, além do mais, taxado de bíônico, eu· procurei fazer-o quê'? Trabalhar. E é isso que tenho procurado fazer
durante este sexto ano que estou a:qui, cumprir com o
meu dever. E isso procurarei sempre, porque como Deputado que fui, Prefeito que fui, por duas vezes, no meu
município, procurei sempre trabalhar. Acredito que se
eu como Prefeito não tivesse feito alguma coisa pelo município' qUe ãârriínisfrei não teria me reelegido 8 vezes
consecutivas.
Por conseguinte, essa questão de díreta ou indireta,
para mim não vale, o que vale é o homem. Se nós tivermos a sorte de escolhermos um excelente cidadão, um
homem honesto, um homem capaz, um homem integro e
um homem austero e que conheça algo de administração
pública, o Brasil poderá ser muito feliz, indireta ou diretamente.
Agora quero ler este recorte do Correio Brazilfense,
que diz Justamente isso:

A FAÇANHA DE CESAR
Não resta a menor dúvida de que o setor do Governo que maior êxito obteve ao longo dos cinco
anos de administração do Presidente João Figueire-do foi o das Minas e Energia. Tanto assim que hoje
o Chefe da Nação reservou o dia para, em companhia do Ministro Cesar Cais, visitar uma das plataformas da PETROBRÁS, caracterizando seu reconhecimento ao esforço que o Ministro vem desenvolvendo para reduzir a nossa dependência energética.
Nestes cinco anos, graças an novo modelo energético implantado pelo Mmistério das Minas e
Energia, reduzimos as importações de oetróleo de I
milhão para 500 mil barris por d,ia, o que representa
uma economia de divisas da ordem de 7 bilhões de

Março de 1984

dólares por áno lsaímos de 12 para 5 bilhões de
dólares). Esta foi a grande contribuição do MME
ao esforço do Governo para equilibrar a Balança de
Pagamento.
Recorde-se que até há bem pouco tempO poucos
acreditavam rta meta preconizada por Cesar _Cais de
que chegaríamos a 500 mil barris de petróleo de pro-

dução nacional até o fim de 85. Pois esta meta foi
antecipada para este ano. Por outro lado o cresd-
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menta do seta r míileral da ordem de 12 por cento ao
ano, quando todos os outros setores econômicos es-

tão em recessão, é outra façanha marcante do Mi·nistério das Minas e Energia.

_Por tudo isso o Ministro Cesar Cais merece o reconhecimento da Nação por sua luta, seu empenho
_ e sua dedicação à frente de uma das pastas mais delicadas do Governo.
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Sr. Presidente, faço esse registro, na verdade, um tanto
orgulhoso, como cearense, porque o Ministro é cearense,
filho de um velho amigo meu já falecido a quem rendo,
neste momento, a minha homenagem póstuma, meu colega médico, Dr. Cesar Cais de Oliveira. Mas entendo
que S. Ex•, o Ministro Cesar Cals no meu entender, não
é bom político e sim um excelente administrador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)

República Federativa do Brasil
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TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1984

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55, § 19, da ConstíiiiiçãO" e eu, Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federar,- promulgo o se..
guinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 01, DE 1984
Aprova o texto do Decreto~lei n9 2.063, de 06 de
outubro de 1983, que "dispõe sobre multas a serem
aplicadas por infra4;ões i regulamentat;ão para a exe-

cução do serviço de transporte rodoviário de cargas ou
produtos perigosos e dá outras providências".
Artigo único~ 1:. aprovado o texto do Decreto~Jei nY
2.063, de 06 de outubro de 1983, que_"dispõe sobre mui~
tas a serem aplicadas por in.frações à regulamentação
para a execução do serviço de transporte rodoviário de __
cargas ou produtos perigosos e dá outras providências''.
Senado Federal, 19 de março de 1984.- Sena-dor
Moacyr Dalla, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e cu, Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o se-guinte

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA
CHINA
O Governo da República FederatíVa do Brasil
e
O Governo da República Popular da China,
Desejosos de fortalecer a cooperação entre ambos os
países no campo da ciência e da tecnologia,
Com base nos princípios do respeito à soberania e da
não-ingerência nos assuntos internos, e
P:.~ra dinamizar o desenvolvimento cieritífiCo e- te-Cnológico de ambos os países,
Convêm no seguinte:

Artigo I
As Partes Contratantes promoverão o desenvolvimento recíproco da cooperação científico-tecnológica, com
base no interesse e beneficio mútuos, igualdade e reciprocidade em setores a serem estabelecidos por via diplomática.
Artigo fi

Ark 2<? Este Decreto _Legislativo entra em vigor na
data de sua publicaçãO.

A cooperação científicú~tecnológica, a que se refere o
presente Acordo, será desenvolvida através de:
I) intercâmbio de cientistas, técnicos- e especralistas
para estudar os conhecimentos, as experiências e os re-sultados obtidos nos campos científico e tecnológico, e
para realizar estágios naqueles campos nas Partes Contratantes;
2) contr~tação mútua de especialistas e técnicos para
fins de transmissãO de experiências científicas e tecnológicas;
3) pesquisa conjunta de questões cieri.tíficas e "teCnológicas com vistas à utilização prática ulterior dos resultados obtidos;
4) organização de seminários,_ simpósios e conferências;
5) intercâmbio mútuo de documentação e informaçãO científica e tecnológica, bem como sementes,
plantas, amostras etc. destinadas à pesquisa e à experimCntaç_ão _ci.entffica;

Senado Federal, 19 de março de 1984.- Senador
Moacyr Da.lla, Presidente.

6) intercâmbio de resultados de pesquisas e experimentos, inclusive de licenças e patentes;

DECRETO LEGISLATIVO N' 02, DE 1984
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçilo Científica e Tecnológica entre o Governo da República Fede..
rativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China, celebrado em Beijing, a 25 de março de 1982.
Art. }9 Fica aprovado o texto do Acordo de Co_operação Cientílíca e Tecnológica entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da Chlna, celebrado em Beijing, a 25 de março
de !982.
Parágrafo único. QuáiSQU.er- ãtos Ou ajustes c-ó~ple
mentares, de que possam resultar revisão ou modifiCação
do presente Acordo, ficam Sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.
·

7) outras formas de cooperação cientffica e tecnológica a serem acordadas pelas Partes Contratantes.
Artigo III

l. As Partes Contratantes poderão concluir Ajustes
Complementares ao presente Acordo, com base nos
quais se desenvolverá a cooperação.
2. Cada Ajuste Complementar estabelecerã as condições de cooperação, o conteúdo dos projetas especfficos, órgãos de execução, bem como a duração, datas de
execução e número de cientistas, técnicos e especialistas
necessários à execução dos projetas indicados.
3. Os Ajustes Complementares mencionados nos parágrafos I e 2 acima Serão negociados e aprovados por
via diplomática ou pela Comissão Mista Brasil-China de
Cooperação Cientffica e Tecnológica, estabelecida segundo o estipulado no Artigo IV.
Artigo IV

I. As Partes Contratantes concordam em estabelecer
uma Comissão Mista Brasil-China de Cooperação
Cie.ntífica e Tecnológica, que terá a incumbência de deliberar sobre os assuntos· relacionados com a execução do
presente Acordo e dos Ajustes que lhe forem complementares, avaliar periodicamente os resultados alcançados e formular recomendações para ambas as Partes.
2. A Comissão Mista Brasil-China de Cooperação
Científica e Tecnológica será coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores da República Federativa
do Brasil e pelo Ministério das Relações Econômicas e
do Comércio com o Exterior da República Popular da
China, e se reunirá alternadamente no Brasil e na China,
sempre que julgado conveniente por ambas as Partes.
3.. - As reuniões da Comissão Mista Brasil-China de
Cooperação CientífiC'.a e Tecnológica poderão, quando
iis Partes julgarem necessário, se·r- sirilultâneas às da Comissão Mista Comercial Brasil-China.
4. Nos intervalos entre as reuniões da Comissão
~Mista Brasil-China -de Cooperação Científica e TecnológiCa, os conta tos eritr-e os organ-ismos executiVos, no quadrO do presente Acordo, serão assegurados por via dipiomátíca.
Artigo V
O método de pagamento das despesas a serem efetuadas em função do presente Acordo será determinado por
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via diplomática ou pe!u Comissão Mista Brasil-China de
Cooperação Científica c Tecnológica.

derào dedicur-s_e a qualquer atividade albeia às suas
funções sem a autorização prévia de ambas as Partes.
Artigo VIII

Artigo VI
O Ministério das Relações Exteriores da República
f'edcrativa do Brusil c o Ministério das Relações Económicas e do Comércio com o Exterior da República Popular da China serão o.s organismos executivos do presente
Acordo.

As Panes Contratantes tomarão -as medidas cabíveis
para o cumprimento do disposto no presente Acordo e,

p:ml tanto, proporcionarão as facilidades necessárias, de
conformidude com as leis vigentes em cada país.
Artigo

[X

Cudu Parte Contratante informará a outra, por
via diplomática, do cumprimento dos requisitos legais
internos necessários à aprovação do presente Acordo, o
qual entrará em vigor na data da segunda notificação.
2. O presente Acordo terá a vigência de 5 (cinco)
anos c será renovado, automaticamente, por períodos
l.

Artigo VII
Os l.;"ir.:ntistas, técnicos c especialistas enviados por uma
das Partes Contratantes ii. outra, pura os fins de que trata
o Artigo I ( do presente Acordo, submeter-se-ão às disposições da legislação nacional do país receptor e não po-

iguais c sucessivos, a menos que uma das Partes Contratantes notifique a outra de sua decisão de denundã-lo.
Neste caso, a denúncia surtirá efeHo 90 (noventa) dias
após a data de recebimento da notificação.

3. O término do presente Acordo não afetará o desenvolvimento _de programas e projeto~ em execução, de·
correntes dos Ajustes Complementares previstos no Artigo III, salvo se as Partes Contratantes convierem de
forma C!iversa.
Feito em Beijing, aos 25 dias do mês de março de 1982,
em dois exemplares originais, nos idiomas português e
chinês, sendo ambo~ os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil;
miro Saraiva Guerreiro, Chanceler

Pelo Governo da República Popular da China: Huang
Hua, Chancelec

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 11' SESSÃO, EM 19 DE MARÇO
DE 1984
1.1-ABERTURA

1.2. I -

Ofícios do Sr. l9-8ecretário da Câmara dos

Deputados
Enc:.1minhando â revisão do Senado autógrafos
dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n9 19/84 (n9
2.416/HJ. na Casa de origem), de iniciiJ.ttva dõ S-en~or
Prc..,;idcntc Ja República, que dispõe sobre a escala de
níveis de clussifi.:ação dos cargos.de provimentos em
.:omissão, integrantes do Orupo-Difcçào e: A.iiSeSSoramento Supcríores, do Quadro Permanente- d:i
Secreturia Gerul do Tribunal de Contas da União, e
dú outras providências.
- Pr11jeto de Lei da Câmara n~' 20/84 (n9 2.594/83,
Casa de_ origem), de iniciativa do Senhor Presidente du República, que altera a estrutura da Categoria
Funcional de Bibliotedrio, do Grupo-Outras AtiviJ:u..ks de NíYeJ Superior, e dâ outras providências.
ml

1.2.2 :._ Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.3- Comunicações da Presidência
- Pru..:o para oferecimento de emendas aos Projetas de Lei da Câmara n<?s 19 e 20, de 1984, lidos anteriormente.
---:- Rcfcreotl! a indicação do Sr. Senador Saldanha
Derzi, que integrará a Delegação do Grupo Brasileiro da Associação Jnterparlamentar de Turismo, a
realizar-se em Budapest - Hungria, no mês de
março corrente.
1.2.4- Leitura de projeto
- Projeto de Lei d~ Senado n'i' 21/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, mandando computar as horas extras trabalhadas para
efeito de aposentadoria._

1.2.5- Comunicações da Liderança do PMOB
-Substituições de membros em Comissões Permanentes.
- Referente a indicação dos Srs. Senadores, que
comporão o colégio dos v ice-lideres na presente sessão legislativa.

Ra~

1.2.6 - Comunicação
-Do Sr. Senador Saldanha Derzi que se ausentará do País.

1.2.7- Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Viagem
realizada pelo Presidente João Figueiredo ao Estado
de Sergipe.
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
--ConSiderações sobre a apreciãção pelo Congresso
Nacional da proposta de emenda à Constituição que
dispõe sobre a realização de eleições diretas para Presidente da República.
SENADOR ALO YSIO CHAVES - 759- aniversário de nascimento do professor Hermano Gorgen,
Presidente da Sociedade Teuto-Brasíleira em Bonn
-Alemanha.
-SENADOR ITAMAR FRANCO-Telex recebido
do Presidente da Associação dos Municípios da
mierorregião do Vaie do Paraibuna, com sede em
Juiz de fora-MO, de protesto contra a redução na
distribuição das cotas do Fundo de Participação dos
Municípios. Exoneração do Sr. Ministro da Marinha.
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SENADOR FÁBIO LUCENA ---Telex enviado

por S. Ex~ ao Sr. Ministro do Planejamento~ em favõf
da liberação dos recursos-destinados ao custeio da safra da borracha de 1984.
SENADOR V!RG!LIO TÃVORA -Esclarecimentos prestados pelo MinistériO d"a Fã.Zellda sobre a
redução na distribuição das cotas do Fundo de Participação dos Municípios.
SENADOR ALM/R PINTO- Defesa da manutenção do percentual do preço do litro do álcool em
relação ao da gasolina.

1.2.8- Comunicaçio da Liderança do PMDB
-Substituição de memOro em comissão permanente.
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 21/83 (n9
5.472/81, na Casa de origem) que dá o nome de "Bernardino Souza" à ponte so-bre o rio Real, na BR-101,
divisa dos Estados da Bahia e de Sergipe. Rejeitado.
Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 90/83 (n9
2,747/80, na Casa de origem) que acrescenta dispositivo ao art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de
maio de 1943, dispondo soóre a constituição de Procuradores. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 143/83 (n9
4.120/80, na Casa_deorigem) que altera a rcdação do
art. 112da Lei n"' 1.711, de28 de outubro de 1952Estatuto dos Funcionãrios Públicos Civis- da União,
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do SenadO n9120/81- Complementar, de autoria do Senador Cunha Lima, que
acrescenta dispositivo à Lei Complementar n"' 26, de
II de setembro de 1975, que unificou o PIS-PASEP,
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n"' 857/83, de autoria do Senador
Itamar Franco, solicitando nos termos dos arts. 75,

a, 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma
ComisSão EsPecial, comPosta de 7 (sete) inembros,
para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliai denúncias publicadas na Imprensa brasileira
sobfe fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsidias concedidos ao setor petrolífero. Votaçio adiada por falta
de quorum.
-Requerimento n"' 6/84, de autoria dos Senado-res Aderbal Jurema e Jutahy Magalhães, solicitando
nos tennos do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas
. Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência
Assistência Social, a fim de que, perante o Plenãrio,
preste informações sobre a crise económica e finãnceira da Previdência Social. Votaçio adiada por falta
de quorum.
_:::Projeto de Lei do Senado n9 16/82, de autoria
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibiç-.lo de Importar alho. Votação adiada por falta de
qUorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 280/80, de autoria
do _Senador Itamar Franco, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de magistrados que devam integrar Tribunais comjuM
risdição em todo o territóriO riaeiorial. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veiculas de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por
falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR JOSE FRAGELLI - Confronto
sobre' a modalidade do voto direto e o indireto, no
procesSo de escolha dos representantes _do povo no
Legislativo e Executivo.

SENADOR HUM8E{(TO LUCENA. como Líder
- Apelo ao Sr. Ministro das Relações Exteriores no
sentido de que diligenciejuõto ão Governo Uruguaio
para permitir a entrada de líderes classistas brasileiros, impedidos de alJ ingressarem pela aduana uruguaia.
SENADOR ADERBAL JUREMA- Telex recebido do Presidente do Sindicato das Indústrias de Açúcar de Pernambuco, apelando aos Presidentes dos
Bancos Central e do Brasil, em favor da liberação de
recurso:iPara a atividade canavieira na Zona da
Mata daquele Estado, tendo em vista a crise do setor.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Manifesto
do movirTie-nto Pró-Engenharia e Tecnologia Nacionais, em prol da retomada imediata do desenvolvimento.
SENADOR SALDANHA DERZI-Papeldesempenhudo pelo Banco do Brasil no sistema financeiro
nacional, a propósito da propalada reforma bancárÍa.
SENADOR GASTÃO MVLLER - Entrevista
concedida a órgão da Imprensa paulista pelo Almirante de Esquadra Júlio de Sá Bierrenbach, em favor
das eleiçªes dire~as para Presidente da República.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Marco Maciel, pronunciado na sessão de
16-3-84.

3 - MESA DIRETORA

4- LIDERES E YICE-LlDERES DE PARTIDOS
5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 11• Sessão em 19 de março de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs, Moacyr Dalla, Lomando Júnior e Lenoir Vargas.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS: ACHAM-SE)•RESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Jalume- Mário Maia- Fábio Lucena- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel HermesAlexandre Costa - José Sarney - Alberto Silva Helvídio Nunes - Almir Pinto - Virgílio Távora Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema -Cid Sampaio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptlsta - Passos Pôrto - Lo manto
Júnior- José Ignãcio Ferreira --Moacyr Dalla- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Henrique Santillo José Fragelli- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimeil.tal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !"'-Secretário procederá à leitura do Expediente.

Ê -lidO-;; -seguinte

EXPEDIENTE
O FICIOS
Do Sr. J9...Secretário da Câmara dos Deputados, encaM
minhando t\ revisão do Senado ltutôgrafoS dos seguintes
projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 19, DE 1984
(N• 2.416/83, na Casa de origem)

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA
RÊ PUBLICA
...
Dispõe sobre a escala de níveis de classificação dos
cargos de provimento em comissão, integrantes do
GrupoMDireçãO e Assessorarnento Superiores, do
Quadro Permanente da SecretariaMGeral do Tribunal
de Contas da União, e dá outras providências.
O Congresso nactonal decreta:
Art. 1"' A escala de níveis de classificação dos cargos
de províinei1to- em comissão, integrantes do Grupo-

Direção e Ãssessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da
União, estabelecida no art. J9 da Lei rt 9 5.947, de 29 de
novembro de 1973, e modificada pelo Decreto-lei n9
1.474, de 5 de agosto de 1976, fica acrescida do Nívet5.
Art. 29 A reestruturação do Orupo-Direção e Assessoramento Superiores, de que trata esta lei, e a classificação dos respectivos cargos na correspondente escala de
níveis far-se-ão por ato regulamentar próprio, de acordo
com a orientação adotadá na área do Poder Executivo.
Art. 39 As despesas decorrentes desta lei correrão à
conta dos recursos próprios do Tribunal de Contas da
União.
Art. 4"'
cação.
Art. 59

Esta ld entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrârio.
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CARGOS l'OSIC!Oi'IADOS NQNI\ÍEL DAS-4
QUE SERÃO- TRANSFORMADOS PARA NIVEL
DAS-5
(Situação atual)
TCU-DAS-101.4
I -Secretário da Presidência
l - Secretário da.'> Sessões
I -Secretário de Administração
1 - Chde de Assessoria de Plariejamento,
Coordenação e Controle
9 - Jnspctores-Gerais de Corytrole Externo
13
-

OBS.: Os cargos manterão a mesma denominação passando, apenas, a ser remunera-

Art. .29- São criados, no Grupo-Direçào e A-ssessoram<Jnto Superiores, Códigos TCU-DAS- tOO, do Quadr.u
Permanente da Secretaria Gerai do Tribunal _de Contas
_da União, os cargos cm comissão constantes do Anexo.
Art. J~" As despesas decorrentes deste Decreto-lei
correrão à cont.a dos recursos próprios _do Tribunal de
Cvrtt.as .d.g_._Uniào.
ATL 4?_ Este Decreto-lei entrará em vigor na dat<-1 de
suu j-lublk:açi!o, revogad<-1:> as disposições em con~rário.
Brasíiia, 5 de agosto de 1976; 155'? da lndcpendência_e
889 da República.

Art. I"' Aos níveis de classificaçào dos cargos de
provimento em comissão integrantes do __ Grupo-Direção
e Asscssoramento Superiores do Quadro Permanente da
Secretaria Gerai do Tribunal de Contas da União, Código }CU-Dc\~100, estr,Utur-ª09 pos termo..s d.l;l Lei n"
5.645, de 10 de dezembro de L970, correspondem de
acq;r9o._.çom os 4!_1:,;_._3~ e_ 69_da Lei Çqroplementar_n~" lO,
de 6 de maio de 1971, os seguintes vencimentos:
Vencimento
Mensal

Nh·eís

(Ã,\· ComiJ.\'Õe.~

C.$

T:ÇU-DAS-3

• ·,; ·~:.· " l '

TC"ú-DÂ:S-2
TCU-DAS-I

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1984
(n9 2.594/83, n<-1 Casa de origem)
De lnküllil'a do Senhor Presid1m1e da Rt•príblim

dos no nível DAS-_5,

MENSAGEM N• 376, DE I983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na-

cional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho ã honra de submeter à elevada deliberação de Vossa.s Ex.celências, acompanhado de Expot;lçào de Motivos do Senhor
Presidente do Tribunal de Contas da União, o anexo
projeto de lei que "dispõe sobre a escala de níveis de classificaçi:io dos cargos de pr6vimeritÕ cm corll-iSsão~- integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
do Quadro Permanente da Secretaria GeraLdo Tribunal
de Contas da União e dá outras providências",
Brustlia, 11--de outubro de 1983.- João Figueiredo.

DE-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 002-SP/83, DE 16
SETEMBRO DE I983, DO SENHOR PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep-ública:
Tenho a honra dc_submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que acres.ce o
Nível 5 à escala de níveis de classificação dos cargos em
comissão, integrantes- do Grupo:.Direção e Assessoramenta Superiores, Código TCU-DAS-100, do QÚadro
Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Contas
da União, prevista no art. l>?da Lei n9 5.947, de 29denovembro de 1973 e _modific.ada peJ() DecretO-lei nl" 1.474,
de 5 de agosto de 1976, a fim de compatibilizar a remuneração dos lnspetores-Gerais de Controle Externo_. dos
titulares de Se.cretarias deste Tribunal e do Chefe dã As- sessoria de Planejamento, Coordenação e Controle, àquela conferida aos atuais Secretários de Controle Interno, ex-Inspetores-GeraiS de Finanças, com os 'quais é assegurada, pela Lei Complementar n~' 10, de 6 de maio de
1971, a equiparação dos níveis de remuneraÇão, observada até a revisão admitida por essa P~esidência ao edftar o
Decreto nl' 86.863, de 19 de janeiro de 1982.
Cumpre registrar que Õs encargos fínanceirÕs decorrentes do presente Projeto de Lei poderão ser atendidos
com recursos próprios deste TribunaL
--Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os meus pfotestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Mário Pacinl, Presidente.

Altera a estrutura da Categoria Funcional de
Bibliotecário, do Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior. c dá outras providências.

DECRETO-LEI N• !.474,
DE 5 DE AGOSTO DE I976

0

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição,

DECRETA:
ArL J9 O caput do art. 2~' do Decreto-lei nY 1.453, de
6 de abríl de 1976, que reajusta os vencimentos e salários
dos servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas d<l União, passa a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se-lhe o parágrafo 4~" abaixo:
"Art. 29 Os vencimentos dos cargos em comissão integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código TCU-DAS-100, do Quadro
Perm.anentc da Secretaria Geral do Tribunal de
_Contas da União, serão fixados nOs valores consc
. tantes do Anexo II do Decreto-lei n~" 1-445, de 13.de_
fevereiro de 1976, ficando acrescida do Nível 4 a escala prevista no art. ]I' da Lei n~" 5.947, de 29 de novembro de 1973.

§_4~" A reestrutu_ração_do Grupo _de que trataeste artigo e a classificaçãO dos reSpeCtivOs cargos
na correspondente escala de Níveis far-se-ão por ato
regule~mentar próprio, do acordo_ com_a orientação.
adotada na área do Poder -Executi~O."
- . --

ANEXO
(art.,_l"' da Lei n"'
Grupo

Categoria Funcional

, de

de

Código

de 198 ).
Referências de Vencimento

Vencimento

:3::-::-::J::----~--~~----'----.:.....--...C.:'o~u .S.•.!_~rio por Classe

o~traS.athida es de-

Nível ·superior ........•. ~ .•.. -· . __

(NS. 900 ou LT-NS-900)

.-~

..... -~~........ _ ~-· _

h) Bibliotecário

LEI N• 5.947,
DE 29 DE NOVEMBRO DE I973

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a s.eguínte Lei;

O Congresso Nacional decreta:
Art. ] A Categoria Funcional de Bibliotecário, código NS-932 ou LT-NS-932, do Grupo-Outras Atividadcs de Nível Superior, a que se refere a Lei n" 5.645+ de
10 de dezembro de 1970, fiL!a alterada na forma constante do anexo desta lei.
Purâgrafo único. O preenchimento dos cargos ou
empregos du chlsse especial e das intermediárias da CategOria Fum:ionul de Bibliotecário far-se-á mediante progressão fun..::ional ou outras formas regulares de provimento.
Art. 29 Os servidores atualmente posicionados nas
referências NS- I a NS-4 da Categoria Funcional de
Bibliote~ârio fi~am automaticamerlte localizados na referência NS-5, iniciul da classe A.
Art. 3"' Os servidores alcançados pelo disposto nesta
lei serão posicionados nas novas classes da categoria funcional, mantidas as atuais referências de vencirUento ou
salário, res!!:.Jlvado o disposto no art. 2~"- desta lei.
Art. 4"' A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Bibliotecário não prejudicará a tramitaÇão
e a solução de pedidos de transferência e movimentução
de servidores, apresentados até a data da vigência desta
lei.
Ar1. 59 A despesa com a execução desta lei correrá. à
conta das dotações próprias do Orçamento da União e
das autarquias federais.
Art. 6~' Esta lci entra em vigor na data de sua publicaçüo. inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

Altera a redaçào do art. 2Y do D~reto-Iei nl' 1.453,
de 6 de abril de 1976, e dâ outras providências.

LFGISLAÇÀO CITADA

Fixa os valores de vencimentos dos ca_rgos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências.

de Sen·iço--Púb!ico Ch'il e de Fi·

,. nanças.)

7.100,00
6.660,00
6.IOO.OO

MENSAGEM N• 404, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do CongressO- Nacional:
- Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a hOnra de submeter à elevada deliber.acào de V~ssas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se--

NS-932 ou

Classe Esp -

LT-NS-932

ClasseC-NS-17a21
Classe B- NS-12 a 16
Classe A- NS- 5 a 11

NS-22 a 25

nhor Diretor-Gera! do Departamento Administrativo do
Serviço Público, o anexo Projeto de Lei qu<: "altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras
providências".
Brasília, 7 de novembro de 1983. - João Figueiredo.
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N• 243, DE 22 DE OUTUBRO DE 1982, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO.
Execelentíssimo Senhor Presidente da República:

Trata este expediente de proposta que tem por fim
alterar a estrutura da Categoria Funcional de BibliotecãriO, código NS-932 ou LT-NS-932, dO Grupõ-Outra.SAtividades de Nível Superior.
2. A estrutura da categoria FunciOnal de Bibliotecãrio, como se encontra atualmente, conv~ ser corrigida consoante as providências gerais de revisão salarial,
adotadas pelo Governo. __
3. Conforme consta do anteprojeto de lei apresentado, foi elevada a referência da classe inicial, permitindose que os a tu ais servidores posicionados nas referências
NS-1 a NS-4, possam ficar automaticamenfe localizados
na referência NS-5, inicial da classe A.
4. Consta, a:inda, do anteprojeto que a referida categoria passarã a_ ser cons~ituída de q~atr~ ~lasses, mediante a inclusão da classe C e o acréscimo de quatro referências na estrutura, possibilitando, assim, aos respectivos
ocupantes atingir a referência NS-25.
5. Cumpre ressaltar que as referênciaS 3.C{escidas serão alcançadas mediante progressão funcional, com a
observância das norrnas.l_egais e regulamentares, as quais
exigem, inclusive, a comprovação da existência de recursos orcamentãrios suficientes e a liberação dos recursos
pela Secretaria de Planejamento d~_ Presidência da República.
6. Resta ainda destacar que os efeitos financeiros decorrentes da lei de que_ora se cogita não retroagirão, não
justificando, pois, o pagamento de quaisquer diferenças
de retribuição atrasadas.
7. Nestas condições, tenho ·a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que consubstancia a medida proposta, para
o devido encaminhamento ao Congresso Nacional,
acompanhado de mensagem, cas_o__mereça_a_aprovaçào
de Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-lência protestos de elevado respeito.- José Culos Soares Freire, Diretor-Geral.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 5.645,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classiD~:açio de ~:argos
do Serviço Civil da Uniio e du autarquias federais, e
dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o- Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. )'i' A classificação de cargos do Serviço Civil da
União e das autarquias federais ·obedecerã _às diretri~es
es.tabelecidas na presente lei.
Art. 2'i' Os cargos serão-classificados como de provimento em comissão e de provimento efetivo,
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comíssão:
I - Direção e Assessoramellto Superiores.
De Provimento Efetivo:
H- Pesquisa Científica e Tecnológica;
III - Diplomacia;
IV- Magistério;
V - Polícia Federal;
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscali1:ação;
VII- Artesanato;
VIII- Serviços Auxiliares;
IX -outras atividades de nível superior;
X- outras atividades de nlvel médio.
Art. 31' Segundo a correlação e afinidade, a natureza
dos trabalhos ou a ní_vel de conhecimentos aplicados,

.

cada Grupo, abrangendo vãrias atividades, compreenderã:
f- bir"t!ção e"-Assessoramen-to Supefiores: os cargos
de direção e-asSeSsoramerito superiOreS- da administração
cujo provim-ento Cfeva- ser regido- pelo critériO da con~
fiança, seguiidO for estabelecido em regulamento.
I I - Pesquisa: Ciei:tfílica e Tecnológica: os cargos Com
atribuições, ex.clus_ivas ou comprovadainente principais,
de pesquisa cientifica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou
habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos
pela legislação do Magistériõ Superior.
III - Diplomacia: os cargos que se destinam a repre~
sentação diplomática.
IV- Magistério: os cargos comatividades de magistério de todos os níveis de ensino.
V- Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial.
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os-cargos com atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.
VII- Artesanato: os cargos deatividades de natureza
pámariente, Principais, ou au";<iliares, relacionadas com
os serviços· de artífice em suas vãrias modalidades. __
-VIII -Serviços Auxiliares: os cargos de atividades
administrativas em geral, quan-do não de nível superior.
IX -Outras atividades de nível superior: -os demais
cargos para cujo provimento se exijã ôiploma de cursOsuperior de ens:ino ou hab.ilitação legal equivalente.
X -Outras atividades de_ nível médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou certíficado
de conclusão de curso de grau médio ou habilitação
equivalente.
Parãgrafo único. As atividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza. e outras assemelhadas serão, de preferência,
objeto de eKecução indireta, mediante contrato de acor-_
do com o art. lO§ 111, do Decreto-lei n'i' 200, de 25 de fevereiro de 1967.
· Art. 4Q Outros GrUpos, com· caradedsfícas Próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles se
o justificarem as necessidades da Administração, mediante ato do Poder Executivo.
Art. 59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível
a ser aprovada pelo Poder EKecutivo, atendendo, primordialmente aos seguintes fatOres:
I - Importância da atividade para o desenvolvimento
nacional.
II -Complexidade e responsabilidade das atribuições
exercidas;_ e
III -Qualificações requeridas para o desempenho
das atribuições.
Parágro único.- Não haverá correspondência entre os
níveis dos diversos Grupos para nenhum efeito.
Art. 6'i' A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem estab~lecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e
qualifiCação dêstinado a aSSegurar a ·permanente atualização e elevaÇão- do rlível de eficiênêia do funcionalismo.
ArC 7'i' O_ Poder Executivo elaborará e expedirã o
novo Plano de Classificação de Cargos, to tá! ou Parcial~
mente, mediante decreto, observadas as disposiÇõeS desta lei.
Art. S'i' A implantação do Plano serã feita por órgãos, atendida uma es.cala de prioridade na qual se levarã em ..conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa,
-com base no Decreto-lei n'i' 200, de 25 de fevereiro de
1967;
II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação
dos órgãos, tendo em vista a nova_estrútura e atribuições
decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
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III - a existência de recursos orçamentãrios para fazer face às respectivas despesas.
ArL 9'i' A tran.sposição ou transformaçãO dos car~
gos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei,
processar-se-à gradativamente considerando-se as necessidades e _conveniências da Administração e, quando
OcUpados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
atraVés de- treiniiinentO intensivo e obrigatório.
Art. IO. O órgão centi-al do Sistema de Pessoal expedirá as normas e instiitções necessãrias e coordenarã a
execução do novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para aprovaç~o mediante decreto.
§ 19 O órgão central do Sistema de Pessoal promoverã
as medidas necessárias para que o plano seja mantido
permanentemente atualizado.
§ 2'i' Para a correta e uniforme implantação do Plano,
o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá gradatjva e Qbrigatoriamente ~o _treinamento_de todos os servi~
dores que participarem da tarefa, segundo programa a
serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 1t. Para assegurar a unifõrmidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano
de Classificação de Cargos, haverá, em cada Ministério,
órgão integrarite da Presidência da República ou autarquias; uma- Equipe Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in-cumbência de:
I -determinar quais os Grupos ou respectivos cargos
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que serefere o art. 89 desta lei;
11 - orientar e supervisionar os levantamentos, bem
como realizar os estudos e anãlises indispensáveis à in~
clusão dos cargos no novo Plano: e
III- manter com o órgão central do Sistema de Pes.soal os cantatas necessários para correta elaboração e
implantação do Plano.
Parágrafo úriicO. Os rriembros das Equipes de_ que trata este artigo serão designados pelo Ministros de Estado,
dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da República oU-de autarquia, deveildo a escolha recair_em
servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade· técnica, estejam em condições de exprimir os
objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
-Art. 12. O_novo_PJano de Classiflcã.ção-Cfe Cargos a
ser' instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, ór~
gão Integrante da Presidêrici3 da" ltepública ou autarquia, um número de cargos inferíõr, em relação a cada
grupo, aos atualmente existentes.
Parãgrafo único. A nã'o observância da norma contida
neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de
modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcioriais, devidamente justificados pe-rante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a
providência indicada na alínea anterior.
Art. 13. -Observado o disposto na Seção VIII da
Constituição e em Particular, no seu art. 97, as formas de
provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhe.c;
aplicando as dispoSiçõeS, a respeitO, contidas no Esiãtuto dos Funcionários PúblicOs Civis da União.
Art, 14. O atual Plano de Classilicação d"e Cargos
do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei
n'i' 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, _observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único, A medida que for sendo implantado
o novo Plano, os cargos remanescentes de cada catego-
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ria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão â integrai-Quadros-Suplementares e, sem
prejufzõs das promoções e acesso que couberem, serão
suprimidos, quando vagarem,
Art. 15. ParaefeitododispÕstonoArt.\_08,§19,da
Constituição, as dirétriZes estãbe-ieddas nesta-lei, inciusi~
ve o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, se aplic<t·_
rão à classificação ·das cUrgos do- Poder- Legislativo, do
Poder Judiciário, dos TdhUnais de Contas da União e do
Distrito Federal, bem como à classificação dos cargos
dos Territórios e do Distrito f'"t!deral. -- --Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na cta:ta de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário-.
Brasília, 10 de dezembro de 1970; 1499 da Jildependêil~

cia e g2o da República.- EMILIO G. MEDiei_:: Alfredo Buzald -Adalberto de Barros Nunes- Orlando
Gefsel- Mário Gibson Barboza- Antônio Delfim Netto
-Mário David Andrel.lZa- L. F. Cime Lima -Jarbas
G. Passarinho ~ Júlio Barata - Márcio de Souza e
Mello - F. Rocha Lagaa - Marcus Vlolclus Pratlnf de
Moraes- Antônio Dias Leite Júnior - Joio Paulo dos
Reis Velloso- José Costa Civalcantl- Hyglno C. COisetti.
(Às com.tssõi!s àe Sei-v{ço Público Civil é de- FiM
nanças.)

PARECERES
Da Comissão de Redação
PARECER No 6, DE 1984
Redaçio do vencido para q segundo turno regimen-tal do Projeto de Lei do Senado nt 139, de 1980.
Relator: Senador Claudlonor Roriz
A Comissão ap-resenta a redB.çãO do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do ~enado n~'
139, -de 1980, --que dá nova--redação ao art. 836 do
Decreto-lei n~' 5.452, 'de I~> de inaio _de 1943 ......: CónS-oü:
dação das Leis do Trabalho.
Sala das Comissões, 19 de m:irço de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente-- Oaudlonor Rorlz, Relator -Jorge
Kalume.
ANEXO AO PARECER No 6. DE 1984
Redaçio do vencido para o segundo turno regfmenM
tal do Projeto de Lei do Senado 11'1 139, de 1980. Dlf
nova redaçio ao art. 836 do Decreto-lei n9 5.452, de
19 de maio de 1943- Consolidado das Leis do Trabalho.
O Congresso NaciOnal decreta:
Art. J9 O art. 836 da Consolidação das LefS do TraM
balho aprovada pelo DecretoMJei nl' 5.452,_de J9 de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redaçào:

"Art. 836~ E vedado aos órgãos da Ju.stiça dq
Trabalho conhecer de questões jã de.cididas, excetuados os casos expressamente previstos neste TituM
lo, e ação rescisória, que Será admitida na forma do
disposto no Capítulo IV, do Título IX do Código de
Processo _Civil - Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - dispensado o dePósito referido nos arts.
488, II e 494, daquek diploma legal."

Art. 29
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua pubHRevogam-se as disposições em contrário.

Sobre OProjeto de Lei do Senado o~>147, de 1982,
que "isenta dC qualquer tributação os proventos da
aposentadoria~ dá outras providências".
PARECER No 7, DE i984
- Da Comissio de ~onstltulção e ~~tlça
Relator: Senador Pedro Simon

-"º

projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Itamar Franco, tem por objetivo isentar os rendimentos
provenientes de inatividade, pensão ou aposentadoria,
de qualquer tributação. Outrossim, estabelece que aremuneração proveniente de tiaballio ãssalariacio até a
quantia equivalente a 100 (cem) ORTNs, não poderá ser
objeto de retenção na fonte a título de antecipação de reM
colhimento de tributo de qualquer natureza.
Na justificação assinala o autor que•. "o sistema tribuM
tário nacional é notoriamente injusto do ponto de vista
social, quer porqu-e penaliza as regiões mais carentes.
quer porque tende agravar a miséria dos mais pobres",
para em seguida discorrer sobre a sistemática da apliM
cação e _custos dos impostos no País. concluindo ser,
"portanto a classe média assalariada que sustenta os coM
fres públicos não só com a tributaç~o_ d_iretª como com
as inúmeras taxações disfarçadas que vêm embutidas nas
tarifas cobradas pelas empresas estatais".
Deferida a apreciação do -niérito à douta Comissão de
Finanças, fácil é verificar, corito aliãs argumenta o próprio autor, que a matéria é essencialmente de Direito
Tiibutãrio, não havendo, portanto, como confundí-la
com aquela outra, de específico carâter tinanceiro, a que
remete o arL.57, item I, da Constituição Federal.
Diante do exposto t: como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constitucional, nosso paiecer é pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1983. - Murilo
Dada~,_ Presidente - Pedro Simon, Relator- Martins
Filho - Oct4vht Cardoso - Alfredo Campos - Passos
Pôrt~ --Hélio Guelros - Amarai Furlan.
PARECER No 8, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Severo Gomes
O projeto que nos incumbe relatar, de autoria do ilustre Senador Itamar Franco, institui a isenção tributária
para os rendimentos decorrentes de aposentadoria ou
pensão, estabelecendo ainda a proibição de descontos, à
título de. retenção na fonte pagadora, na remuneração do
trabalho até o valor equivalente a 100 (cem) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, Determina, por fim, que as restituições de tributos sejam corrigiM
das monetariamente, se não efetivadas até 30 (trinta)
dias após a entrega da declaração de renda.
Examinando os aspectos juridico-constitucionais da
matéría, a douta Comissão de ConStiiÜição e JUstiça
concluía por sua aprovação, por considerá-la de caráter
essencialmente tributário.
No âmbito da competência regimental desta CotnisM
são, cábe examinar o mérito da proposição, que nos parece irrefutável, pelas suas qualidades de redução da carga tributária incidente sobre rendimentos modestos,
como é o caso dos proventos de pensão e aposentadoria,
sem.pre mais fortemente atingidos pela inflação. 13e qutro lado, a proibição de descontos por antecipaÇão de tributos. sobre rendimentos do trabalho até o valor equivalente a 100 (cem) ORTNs, co_rrige antiga distorção do
nosso sistema fiscal, reduzindo ao mínimo as restituições
de impostos decorrentes do excessivo recolhimento antecipado.
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Ante Qexposto, opinamos pela aprovação do projeto,
no âmbito da competência reginiental desta Comissâo.
Sala das Comissões, 15 de márço de 1984: -Itamar
Franco, Presidente - Severo Go~es, Relator - José
Fragelli - Saldanha Derzi -_Passos ]~ôrto- Y:lrgíUo
TáVora - Jutahy Magalhães- OcbíViÕ -Cardoso- AI·
mir Pinto - Gabriel Hermes.
PARECERES Nos 9, 10 e 11, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do ~enado n9 85, de 1983,
--que: "ãCrescenta dispositivo i legislaçio orgânica da
previdência social, ampliando a definiçlo de depend~J)te para efeito de assistência médica".
PARECER No 9, DE 1984
Da Comissio de Comtitulçio e Jostiça
Relator: Senador Pedro Simon
O projeto soq exame, de autoria do ilustre Seilador
NelSOn carneiro~ ·acreSce-nta § ~~~ ao artigo li da Lei n9
3.807, de 26 de agosto de I960- Lei Orgânica da PreviM
dência Social - com o objetivo de estabelecer sejam
considerados -como dependentes do segurado, até a idade
de vinte e quatro anos, e exclusivamente para fins de assistênciS._médiCa, seus filhoS-es-tudantes não vincuJãdos a
qUalquer sistema previdenciãrio.
····
Os eventuais encargos decorrentes dessa medida são
remetidos -à conta dos recursos normais destinados ao
custeio da assistência médica da previdência social, -e-sp-eMcialmente dos resultantes da aplicação do dispoSto no
art. 29 do Decreto-lei n~' 1.910, de 29 de dezembro de
1981, com o que o Au~or satisfaz a recomendação do art.
165, parãgrafo único, da ConstitUição Federal.
Na justifiCação assinala o nobre-Senador Nelson CarM
neiro que, "é mais do que notório qUe- OS TilhõS dOs Se"guM
rados _da rreyidêt:~cía social, -até idade de vinte e quatro
anos e quando não vinculado a qualquer-sistema previM
denciáriO, sendo eStudantes, vivem efetivamente na con·
dlçio de seus dependentes" (grifo --ilciSs()_f,_ - ---- -- -Verifica-se pofs. que no mérito, a matéria é OpOrtU-na e
di Tile'i)uívocO-iriteresse social.
Outrossim, não existindo óbices quanto ao·aspecto
jurídico-constitucional, nosso parecer é pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 1983.- Murllo
Badaró, Presidente, - Pedro Simon, Relator- José lgnáclo - Aderbal J urema --Passos Pôrto -Hfilo GueirOs- JóséFrãgelli- Carlos Chiarelli- Oct,vfo Cardoso.

a

PARECER No 10, DE 1984
Da Comlssio de Legislação Social.
Relator: Senador Albano Franco
O -emiilenle Senador Nelson Carneiro é o autor· do
presente projeto que acrescenta dispositivo à Lei Or"gâniM
ça da Previdência Social, com o objetivo de considerar
como dependente do segurado, até a idade de vinte e
quatro anos, para fins de assistência médica, oS filhosestudantes não vinculados a qualquer sistema de previdênM
cia social.
Como forite de custeio para a ampliação do benj::fício
pretendido, o projeto apresenta a dos recurs<G:' normais
que amparam a prestação de assistência médica no i'imb!lo da"'PrevidênCia social, bem assim a resultante da aplícação do preceituado no art. 29 do DecretoMlei n~> 1.910,
de 25 de dezembro de 1981.
Justificando a proposição, seu ilu-stre autor destaca
que, atê à idade de vinte e quatro anos, os filhos dos segUrados geralmente não exercem atividade remunerada,
dedicados, como se sabe, a misteres estudantis, circunstância que, de fato, os caracteriza como dependentes,
mas que, de direito, nada lhes proporciona no regime de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ção II)

Março de 1984

garantias previdenciárias, incfusíve no qr.i.e- tange à presw
tação de assistência médica.

-

A Co_missão de Constituição e Justiça considerou o_
projeto constitUcional e jurtdico, recomendando sua
ap-rovação.
Parece-nos existir razão nas fundamentações do eminente autor do projeto, ainda mais quando se verifica a
limitada outorga que preconiza, abrangendo, tãosomente, a prestação de assistência médica pela Previdência Social.
Neste ponto, reconhecemos que, até à idade de 24
anos se estabelece uma virtual ligaÇão de dependência de
filho estudante para com seu Pãt; Segurado da previdência social. Vale aduzir, ainda, que a própria legislação
tributária já reSguarda, da apliCação do Imposto sobre a
Renda, os gastos escolares com filhos menores de 24
anos. reconhecendo assim, implicitamente, o caráter de
dependência até o limite dessa faiXa etária.
Em face dO exposto, opinamos pela aprovação do projeto sob exame.
Sala da ComissãO, 17 de novembro de 1983. -Jutahy
Magalhães, Presidente - Albano Franco;- Relator João Calmon - Hélio Guelras - Alte'Yir Leal - Irls
Célia.
PARECER N• 11, DE 1984
Da ComfMio de Finanças
Relator: Senador José Fragellf
Sob exame o Projeto de Lei do Senado, de autoria do
itustreSenador Nelson CarneirO, que aCrescenta dispositivo àJegislação orgânica da previdência social, ampliando a definição de dependente para efeito de_ assistência
médica.
Ao justificar sua proposição o autor diz:

"1:. mais do que notório que os filhOs dos segura-

a

dos da previdênciã SOCiaf, até idade de vinte e quatro anos e quando não vinculados a qualquer sistema previd.enciário,_ sendo estudantes, vivem efetivamente na condição de seu_s dependentes. Ê que não
exercem atividade laborativa remunerada e, pois,
têm os seus estudos custeados pelos pais.
Entretanto, tais pessoas, na definição rigorosa da
Lei, não são dependentes do segurado, sequer para
efeitos de as-sistênCia médica, o que acaba sendo
uma injustiça.
A proposição que a respeito oferecemos à consideração da Casa cuída de reparar tal injustiça, não
se omitindo de indicar a fonte de custeio, em atendimento ao preceituado no parágrafo único do art.
165, da C.F.".
Incluindo parágrafo 6'1 no artigo li da Lei n'~ 3.807, de
26 de agosto de 1960, o projeto determina que são considerados dependentes do segurado, até a idade de vinte e
quatro anos, exclusivamente para fins de assistência médica, seus filhos estudantes não vinculados a qualqUer
sistema previdenciário.
Ê de amplo alcance social a providência contida no
projeto, para ã.ssegurar ao segurado a assistência médica
aos filhQs menores de 24 anos e desvinculados de sistema
previde~'i::iário.
Nç que se refere ao enfoque financeiro, é de salientar
que '.a: pfoposiÇão, no ai'tigo 29, dispõe que os encargos
correrão a conta dos recursos normais de custeio da assistência médica na previdência social, destacando-se os
provenientes da aplicação do disposto no artígo 2'~ do
Decreto-lei n'~ 1.910, de 29 de dezembro de 1981.
Indicaija precisament~ a origem -dos reCursos para- fazer face aO benefício ora proposto, nada temos a opor a
proposição.
Trata-se, assim, de promover considerável aperfeiçoamento na legislação previdenciária.

1

Por todas as razões expendidas, c_oncluimos pela aprovação do ProJeto dt: Lei do Senado_ nY 8:5, de-1983.
Sala das Comissões, 15 de março de 1984, -ltanuu;
Franco, Presidente - José Fragelli, Relator - Virgílio
Tá'Yora- Amaral Peixoto- Severo Gomes- Saldanha
Oerzl- Octávio Cardoso - Gabriel Hermes - GuilhermC-Palmeira - PB.!Isos Pôrto, vencldo - Jutahy.Magálhies.
PARECERES N•S 12 E 13, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1983
(na origem, n"' 3.496-B, de 1980), que ''revoga o artigo 11 da Lei""' 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a legislação de previdência social".
PARECER NU2, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Embora redigido com extremo laconismo, o presente
projeto, originário da Câmara do~ Deputados, encerra
medida de relevante interesse s_ociãl.
Propõe ele, simplesmente, a revogação do artigo II da
Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, que reformulou a legislação da Previdência Social, assim redigido:
--"Art. li. Não será concedido auxífíO-doeiJç<i.
ou aposentadoria por invalideZ ·ao s_egurado que,
comprovadamente, ingressar na previdência-SOcial
portador de moléstia ou lesão que venham, posteriormente, a ser invocadas- como cã.Usã da correçào
dO-benefício.''
As razões que levaram o autor, o ilustre Deput_ado Geraldo Bulhões, a apresentar o projeto, estão, de tal forma, claramente sintetizadas na "Justificativa" que não
podemos deixai' de iritegrá-Jas neSte parecer. Diz S. Ex•:
"A regra contida no art. li da Lei nll 5.890, de
1973, constitui inovação da legislação previd(mclãria.
Tal inovação, entretanto, representou retrocesso
inteiramente injustificável.
~ que existe um grande número de moléstias que
não impedem o exercício do trabalho em sua fase
inicial mas que a médio ou longo prazo podem acar.retai-e muiias vezes acarretam a invalidez do trabalhador.
Por isso mesmo, a norma estabelecida pelo art.
11 da Lei n9 5.890, de 1973, é reconhecidamente
anti-socia\, vez que, para salvagUárdar os-interesses
da previdência social jã existem os prazos de carênc_ia_e quem é segurado obrigatório dq INPS, sujeít_o,
conseqüentemente ao pagamento da contribuição,
não pode ser bccluido, sumariamente, do amparo
--preVidenciário, que o Próprio tCxtO constitucioi1al a
-todos garante indistintamente.
Desse mOdo, já ex_i~tindo,- como, aliás sempre
existiu, a exigência do "perfodo de carência" para
que o trabalfiã.dor possa, quando enfermo e incapacitado para o trabalho, receber o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, é inteiramente descabida além de desumana, a exigência, ainda, contida no
art. II da Lei nll 5.890, totalmente inadmissível."
Mostra-nos a doutrina que o período de carência é um
instrumento de seleção de risco, sempre necessário quando se trata de sistema de previdência social de campo de
aplicação limitado, e ê estipulado ou em função de um
número de contribuições ou de um tempo de seguro.
A rigor, a medição do período de carência deve ser feita a partir da data do ingresso do segurado no sistema
até o dia em que ocorra o evento gerador do "estado de
necessidade" que dá direito à prestação.
Assim, a exigência do transcurso de um período mínimo não está ligado, como parece, à necessidade de se
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acumular _contribuições pagas nesse período. A fin3lidade do prazo de carência é evitar a chamada se!eção negativ_a, ou seja, impedir que muitos se filiem à previdência
social somente para ~uferir uma prestação a que praticamei1te já fazem jus; um doente, para receber auxílioenfennidadc; um anciã_o, para habilitar-se à aposentadoria por velhice; e _até, mais dramaticamente, alguém às
portas da morte, com o propósito de deixar pensão. (Cf.
Prev. Social, Celso Barreto Leite.)
Temos, portanto, que os prazos de carência, previsfo
em lei para cada tipo de benefício previdencíário, visam
a resguardar a instituição dO opol-tunismO-Ou da má fé.
Ora, se assim é, se_ já existe essa disposiÇão p-rotetora,
parece-nos ser, realmente, descabida a salvaguarda do
artigo 11, em referência, que permite, por absurdo, que a
Previdência Social negue o_ benefício a um segurado, ainda que ele tenha cumprido o respectivo prazo de carên·
c ia.
Podemos ir mais longe. Sabe-se que o chamado "Mal
de Chagas" resulta, e"? alguns casos, após anos de incubação, na cardiopatia grave. Às vezes, o paciente vive
<!-ez anos ou mais sem saber que é portador dessa doença.
Imagine-se, agora, negar a Previdência Social a aposentadoria por invalidez, quando diagnosticada a cardiopatia, pelo fato de se constatar que o segurado, ao ingr-essar
no sistema, já se encontrava afetadol
Entendemos, assim, que o projeto ê pertinente, humano e justo, motivo pelo qual opinamos peta sua aprovação.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1983.- João
CaJmon, Presidente e\•entual. - Jutahy Magalhães, Relator.- Hélio Gueiros --Aitedr Leal- Iris Célia.
PARECER N• 13, DE 1984
Da Comissio de Finançu
Relator: Senador Virgílio Tá'Yora.
--Após aprovação- na -amara dos Deputados, vem a
esta Casa o Projeto ora em exame nesta Comissão de Fi~
nanças, que "revoga o artigo II da Lei n9 5.890, de 8 de
junho de 1973, que altera a legislação de previdência social.
"Art. 11. Não será concedido auxílio-doença
ou apo·sentadoria por invalidez ao segurado que,
comprovadamente, ingressar na previdência social
portador de moléstia ou lesão que venham, posteriormente, a ser invocadas como causa da correção
-do benefício."
A douta Comissão de Legislação Social, apreciando o
mérito do projeto, c_oncluiu por sua aprovação, entendendo que a me:dida_nele contida é pertinente, justa e humana, além de encerrar relevante interesse social.
Realmente, o artigo que se pretende revogar tem por
escopo resguardar a Previdência Social, quanto a possíveis ocorrências de situações lesivas, provocadas por mâ
fé -o-U oportun[sm9 do contribuinte. Entretanto, tais po~
sibllidades_já Cst~o resguardadas pelo instituto da cafência, dispensando, pois~ outra medida de restrição com o
mesmo objetivo.
No âmbito da competência regimental desta Comissão, entendemos que a medida não implicará em encargo
financeiro adicional, razão por que opinamos pela aprovaç-d.o do projeto.
Sala das Comissões, 15 de março de 1984.- Itamar
Franco, Presidente- Virgilio Távora, Relator - Amaral Peixoto - Severo Gomes - Saldanha Derzi - Octávio Cardoso - Gabriel Hermes - Guilherme' PalmeiraPassos Pôrto - Jutaby Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expe·
cliente lido constam os Projetas de Lei da Câmara nlls 19
e 20, de 1984, que receberão emendas perante a primeira
comissão a que foram distribuídos, pelo prazo de 5 (cin~
co) sessões ordinárias, de acordo com o disposto n9 art.
141, II, b, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-, A Presidência comunica ao Plenário que o Senador Saldanha Derzi _
integrará a Delegação do Grupo -BraSileiro da Asso~
ciação Interparlamentar de Turtsmo à lO' Reunião do
Comitê de Membros Afi!ÜÚ:los da Organização Mundial
de Turismo, a realizar-se em Budapeste - Hungria, no
mês de março corrente.
O SR. PRESIDENTE (Moac;yr Dalla) -Sobre a me-

sa, projeto de lei que

va~ser

lido pelo Sr. 19-Secretârio.

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO No 21, DE 1984.
Acrescenta dispositivo à Corisolidaçào das Leis do
Trabalho, mandando computar as horas extras traba-

lhadas para efeito de aposentadoria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Y !: acrescentado ao art. 59 da ConsolídaÇã'o
das Leis do TrabaJho o seguinte § J9:
"§ 31' As horas extras prestadas pelo emprega.
do serão, em qualquer hipótese, apuradas e acrescidas ao respectivo tempo de serviço para efeito de
aposentadoria."

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. J'i'

Revogam-se as dispoSiÇões em c-oilf.rã-r!O
Justificação

Aqui, mais uma antiga reivindicação dos trabalhadores de todo o Pais, renovada à consideração do Congresso por.su_gestão dos trabalhadores aposentados e pensionistas que, neste sentidO, lizeraffi aprovar fesoiUçaO du·
rante o seu VIII Congresso, realizado na cidade de lpatinga, MO, entre 20 e 23 de outubro de 1983.
O que se quer é que as horas extras trabalhadas sejam,
em todos os casos, apuradas e transformadas em tempo
de serviço para efeito de aposentadoria.
Sala d<ls Sessões, 19 de março de f984.- Nelson Car-

neiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO-DAS lEIS DO TRABÁLHÓ

.. ''' .......•....,..............,... ......
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Art. 59. A -duração normal do trabalho poderá ser
acrescida de horas suplementares, em nú.mero não excedente de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado. ou mediante contrato coletivo de trabalho.
§ li' Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho
deverá constar, obrigatoriamente, a importância daremuneração da hora suplementar, que será, pelo menos
20% (vinte por cento) superior à da hora normal.

§ 21' Poderá ser disperrsado o acréscimo de salário se,
por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de
lfloras em um dia for compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o
horário normal da semana nem seja ultrapassado o limi~
te máximo de dez-horas diárias.
(Às Cámlssões âe Constltu{çaõ e Justiça e d~- Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~O projeto de
lei lido será publicado e remetido às comissões compete~
tes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. I~
Secretário.

É lida a seguinte

BrasHia, 15 de março de 1984
OF._GL-PMDB No 021{84
Serihor Presidente:.
Nos termos do Regimento Interno, solicito as providências de V. Ex' no sentido da substituição, como titular na Comíssàâ de Economia do_ Senador Affonso Camargo pelo Senador Cid Sampaio e, bem assim, na Comissão de Finiwças, do Senador José Fragelli, também
pelo Senador Cid Sampaio.Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
meus protestos de estima e consideração. -Humberto
Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas
as substituições sOlicitadas.
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.

1:: tido o seguinte
Brasília, 15 de marco de 1984
OF. GL-PMDB No OI9(84
Senhor Presidente:
Nos termos do Regimento Interno, indiCo a V. Ex' os
seguintes více-líderes das bancada do PMDB, no ano legislativo de 1984: Cid Sampaio, Enéas Faria, Fernando
Cardoso, Gastão MUller, Hélio Gueiros, José Fragelli,
José Ignácio, Mauro Borges, Pedro Simon_, Saldanha
Derzi.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
meus protestos de consideração. e estima. --Humberto
Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O expediente lido vai à "publicação.
Sobre a mesa, comunicaçãõ que será lida pelo Sr. 1~>
Secretário.

t lida a seguinte
Em 19 de março de 1984
Senhor Presidente
T~Óho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 19 d6 niat-ço de 1984, a
fim de, no de&emPenb.o de· missão com que me distinguiu
o Senado, particij:I'Ur da lO• Reunião do Comitê de
Membros Afiliados cfu. Organização Mundial de Turismo, -a realízai'-s.e em Budapeste-Hungria.
Atenciosas saudações. - Saldanha Derzi.

~6 SR•. PRESIDENTE- (Moacy~ Õ'alla) - A comunicação [ida vai pubHcação.

ª

O SR. PRESIDENTE !Moacyr Dalla)- Hã oradores
inscritoS.
Concedo a palavra ao: prirheiro orador, p nobre Senador Lourival .Bapti:'>ta.
O SR.lOUR1VAl BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A viagem do Presidente João Baptista Figueiredo no
dia 14 de março passado, vêspera do quinto aniversário
do seu governo, ao Estado de Sergipe foi, possivelmente,
das mais importantes jamai~ realizadas pelo eminente
Chefe da Nação, tanto do ponto de vista dos resultados
decorrentes dos empreendimentós programados e realiM
zações inauguradas,- que totalizam recurs_os est_imados
em cerca de 54 bilhões de cruzeiros canalizados para o
desenvolvimento econôrnico e social do Estado, - como, no concernente às consagradoras manifestaçôes de
aplauso e irrestrito solidariedade que lhe foram tributaM
dos pelo povo sergipano.
Deixando Brasília, pela manhã, o Presidente chegou a
Aracaju às 10 horas do mesmo dia 14,- acompanhado
de comitiva da qual tive a honra de participar como um
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dos seus convidados, - tendo sido recebido pelo goverM
nadar João Alves Filho, e pelo senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Luiz Rabello Leite; o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Manuel Conde Sobral; e pelas autoridades militares, dentro as quais se destacavam o General Ivan Unhares, Comandante da VI-Região Militar, o Coronel
-ValdisiO Guilherme Figueiredo. Comandante do 281' B.
C.; o Coronel Gilda Mendonça, Chefe da 17• Circunscrição de Recrutamento Militar; e o Coman.dante Luis
Leite Columby, Capitão dos Portos de Sergipe.
A Comitiva Presidencial constituída pelos Ministros
d_e Estado e personalidades especialmente convidadas foi
a seguinte;
Presidente João Baptista Figueiredo; Ministro Walter
Pires Carvalho e Albuquerque; Ministro Mário Andreazza; Ministro General Rubem Ludwig; Ministro General Octávio Medeiros; Ministro Genefal Danilo Venturini; Senador Albano Franco; Deputados Augusto
Franco; Francisco Rollemberg, Hélio Dantas e Gilton
Garcia; Coi'onel Piero Ludovico Gobbato, Assessor
Chefe da Assessoria Especial da Presidência da República; Coronel Luis Carlos de A velar Coutinho, Secretário
Especial da Secretaria Particular para assuntos Especiais
da Presidência da República; Dr. Gilberto de Abreu _PiR
res, Adjunto_ da Assessoria Especial da Presidênçia da
República, Ministro Carlos Átila Alvares da Silva, SeR
cretário de Imprensa e Divulgação; Ministro Synesio
Sampaio Gois Filho, Chefe de Cerimonial da Presidência da República; Dr. Marco Antonio Kraemer, Presidente da Empresa Brasileira de Notícias; Secretário Carlos Alberto Lazari Filho, Secretário dõ- cerim0n"iá1; Dr.
Jorge Lins Freire, Presidente do Banco Nacional de DeR
s-envolvimento Econômico e Social; Dr. Nelson da Mata,
Presidente do Banco Nacional da Habitação, Dr. ValfriR
do Salmito Filho, Superintendente da SUDENE, Dr.
Erasmo José de Almeida, Presidente da CODEVASF e
Roberto Franca Stuckert, Oficial de Gabinete da Presidência da República.
Quinze minutos depois da breve recepção, o Presiden~
te João Baptista Fig"ueiredo e sua Comitiva se deslocaram, em helicópteros, para a cidade de Lagarto, importante municfpio do interior sergipano, ondejá se concentrava uma multidão calculada em mais de 30 mil pessoas.
Recebido pelo Prefeito Municipal Arthur Reis, ViceGovernador Antônio Carlos Valadares, General Djenal
-Tavares de Queiroz, ex-Governador; Secretários de Esta~
do, além de muitos outros prefeitos do interior que compareceram à frente de grandes caravanas, a fim de assistirem à inauguração da Adutora de Piauitinga e conhecerem os Atas consubstanciados nos Contratos e Convê.oios assinados, o Presidente João Baptista Figueireifõ foi
apláudido pela multidão com a qual, emocionado, confraternizou.
Convém acentuar as dimensões das excepcionais homenagens prestadas em Lagarto ao Presidente João Baptista Figueiredo, pelas dezenas de milhares de pessoas
então ailomeradas, sem que se houvesse, previamente
programado a apresentação de: "shows" ou de artistas de
grande popularidade, como é de praxe quando se organizam comícios.
A considerável massa humana reunida, manifestou ao
Chefe do Poder Executivo, os sentimentos de apreço, o
profundo reconhecimento e a gratidão do povo sergipano pelos benefícios recebidos do Governo federal atravês
dos seus órgãos.
Os calorosos aplausos de mais de 30 mil pessoas, err.
Lagarto, num clima de incomparável e veemente entusiasmo, demonstraram a autenticidade, coerência e sin~
ceddade do povo sergipano.
As significantes homenagens prestadas ao Presidente
da República coincidiram com o transcurso do 59 aniversário do seu governo.
Também o Governador João Alves Filho tornou_-se
igualmente merecedor das manifestações de simpatfã,
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admiração e solidariedade popular pelo reconhecimento
dos res-ultados positivos de seu ]I' ano de _governo.
No decorrer desse período, no contexto das múltiplas
realiz<Jções de sua gestão, o Governador Joào Alves FiM
lho desencandeou, sempre com o mais amplo e decidido
apoio do Pre.<;idente João Baptista ~igueiredo, o procesM

so da írrevcrsívcl recuperação das regiões mais CaStiga~
das pelas secas inclementes que, há mais de cinco anos,
vêm assolando o Estado e desmantelando a economia de
grande parte do território sergipano.
Refiro-me especificamente aos múltiplos servíçOs eobras íntegradas no "Projeto Chupéu de Couro", que é
um conjunto harmonioso vinculado ao aproveitamento
dos recursos hídricos, iniciativas e empreendimentos
complementares, em benefício das populações carentes
ou flageladas pelas calamidades _climáticas.
Ã inauguração da Adutora do Piauíiinga-- obra iniciada no Governo Augusto Fr:mco, prosseguida no Governo Djcnal Tavares de Queiroz e concluída pelo Governador João Alves Filho- e de um expressivo Clcnco
de obras, seguiu-se a assinatura de alguns atas de importância econômico-finanCeiro para o Estado, resumidos
na Declaração Pública, subscrit<J pelo Ministro do Interior, Mário David Andre:.~.zza, pelo Govern<ldor Joào
Alves Filho, pelo Presidente do BNH, Nelson da Matta,
e pelo Presidente da CODEVASF, Erasmo José de AImeida.
Foram os seguinte.'> atos enumerados pela mencionada
Declaração:
I) Contrato de financiamento-entre- o BNDES e o Governo do Estado para a execução do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, na região de Itabaiana.
Valor do contrato: 6 bilhões e novecentos milhões de
cruzeiros.
Assinaram este contrato:
Presidente do BNDES, Dr. Jorge lins FrC-ire e--o Governador do Estudü, Dr. JlJào Alves Filho.
2) Convénio entre o Minil;tério dos Transportes_e o
Governo do Estado objetivando a melhoria do Sistema
de Transportes do aglomerado Urbano de Aracaju, principalmente_ visando o transporte público de passageiros.
Valor deste convénio: 12 bilhões e 200 milhõCS de cruzeiros para aplicação no biênio 1984!1985.
Assinaram o convênio:
1\:linistro dos Transporte~, Clomldino Soare.<> Severo,
o Governador de Sergipe, João Alves Filho e o Presidente da EBTU, Carlos VerísS:imo de Almeida Amaral.
3) São ãssinados, no âmbito do "Banco NaciOn·araa
Habitação- BNH, 24 Çontratos de Empréstimo, obietivando a construção de 3.777 unidades habitacionais,
assim como, à execução de obras de infra-estrutura, tais
como, rede de energia elétrica, esgotos sarii-tárioS, abastecimento d'água, sistema viário, drenagens pluviais, cais
de contenção, escolas c equipamentos ·corriunitários, nos
municipios sergip;;moS de Nossa Senhora do Socorro,
ltabaiana, Propriá, Ribeirópolis, Moita Bonita, Tobias,
Freí Paulo e Aracajú:
Valor: 32 bilhões e 600 milhões de cruzeiros.
4} !: assinado, no âmbito da Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco-- COOEVASF,
Contrato de Empréstimo destinado à montagem de equipamentos eletrodoniecânicos, obras civis e instalaÇões
elétrkas de unidade armazenadora e beneficiadora âe arroz, no Projeto Betume, localizado no município de
Neopólis/SE.
Valor: 2 bilhões e 100 milhões de cruzeíros.
Dispenso-me, Sr. Presidente, de rcl_atar, na multiplicidade de seus aspectos, a viagem do Presidente João Baptista Figueiredo a SergiPe, fiorque toda a imprensa bra<>ileira já levou ao conhecimento da Nação as informaçõés
relativas à sua transcêndencia políticã, sQcial e administrativa.
Sobre o histórico acontecimento limito-me a solicitar
a incorporação, ao texto destas minhas sucintas conside~
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rações, dos dis~.·ursos proferidos pelo Governador João
Alves Filho e pelo Ministro Mário David Andrea7.7_a,
que, por desi.anação do Presidente da República, agradeceu as calorosas manifestações de apoio e os aplau~os do
povo sergipano, dignamente representado rela impressionante multidão de JO mil pessons então reunidas.
De. rCi!·re:~S"o a ATaCú.iú. o Presidente da República, sua
comitiva c convidados foram novamente homenageados
com um almoço no Pa[iicio de Veraneio de Atalaia, havendo o Governador João Alves Filho saudado o Chefe
- d<t Nação.
Nessa oportunidade, o Presidente João Baptista Figueiredo manifestou, em eloqilcnte c comovido discurso.
os seus agradecimentos ao governador e muito especial~
mente ao povo de Sergipe rela excepcional, carinhosa e
inesquecível acolhida que lhe foi proporcionada.
Solicito igualmente a incorporação dos referidos dis~.·ursos ao textó deste rronunciamento, como documentos de valor permanente, que registram com fidelidade,
:IS- PropOrçõeS, O alcuticc e tl importüncía dessa viagem
dó- Presidente João Baptista Figueiredo ao Estado de
Sergipe que, por uma feliz coincidência aconteceu, precisamente na data em que transcorreu o 5"' aniversário do
seu fecundll e ratriótko governo.
[rum c:;tas as consitlerações que desejava fazer sobre o
assunto. (Mui to bern! Palmas. O orador é cumPrimentado.)

00('[',\fENTO A OUE SE REFERE V SR.
LOC'RIVAL BAPT!ST4 EM SEU DISCURSO:
INTEGRA DO DISCURSO DO
GOVERNADOR JOÃO ALVES
Aqui estamos, Presidente, junto a uma porção do
povo de ·Segipe, desta região que, em tempos normais,
quando não escamada por uma seca inclemente como a
que enfrentamos, é uma região próspera, de um povo
alegre c_ acima <k tudo amante intransigente do_ trabalho.
f\.-lais ainda, é_uma região que dá exemplo ao Nordeste
da sobrevivência ec_onõmica da pequena propriedade,_de
onde a família arranca do solo dadivoso seu sustento em
condiçôe~ dignas.
Aqui também tem sido berço de gente inteligente, de
pensadores como Sílvio Romero. !'vias aqui, Sr. Presidente, até mesmo os intelectuais proeumm dar sentidoprático aos seu~ ensinamentos, procUrando transmitir
um incentivo ao trabalho. Nas primeiras décadas do século passado, um Padr.e cuja memória hoje é_ ainda muito reverenciada, o Padre Daltro, quando procurado pefos que· qUeiram casar, tinha o conselhO imutável a dar,
para·que os noivos fossem primeiros possuidores de um
pedaço de terra, de onde tirariain o sustento da nova
família que surgiria, e d.e um cavalo, um capital, um
transporte+ uma força motriz indispensável. Os que não
possuíam nem _a terra e nem o cavalo, diz a tradição, voltavam sem casar, até que satisfizessem o sábio conselho
do Padre Daltro.

VIABILIZAR
NOSSO CHÃO
Nesta região portanto, Senhor Presidente, temos milhares de pequenas propriedades rentáveis, onde as
famílias podem ser pobres, mas não miseráveis. O pequeno produtor, portanto, está fixado no campo de forma
permanente, integrado em Cooperativas ciu Associações,·
dando-nos uma lição de viabilidade, sem desejos de emigrar para grandes cidades _c se marginalizar em subempregos ou no desemprego, transformando-se em ónus
social. Aliás, Senhor Presidente, a pequena propriedade,
cm condiçõe·s normais de nosso Estado, responde por
mais de 70 por cento da produção de alimentos, e é resronsável também por mais de 70 por cento dos empregos
gerados no campo. f: portanto p·ara este homem que o

Terça-feira 20 0191

nosso Governo tem se voltado com todo o empenho,
procurando viabilizar o nosso chão caldnado por uma
seca sem precedentes _em noss.a história, c que entra no
seu 6~ ano seguido, com todo séquito de miséria, fome e
mo-rte. Outro povo que nlio fosse revestido de uma almn
t[ío indômita. certamente nlio teria resistido, ao ver perder nesta--SeCa 90 por cento de sua safra, ao ver niorrcr
seu rebanho que era de 1.300.000 C<lbeças, e agora ê de
menos de 400.000 cabeças.
E sua presença nestu manhã, às vésperus do aniver~
sário de seu Governo, quando Vossa Excelência viaja
2.000 Km para inaugurar um elenco de obras voltadas
todas elas para o fortalecimento do nosso homem contra
a seca. obras cÕnstantcs do Projeto Chapéu de Couro,
além de tmzer novos e vultu.sos recursos para obras ~e
mclhantes, tem o sentido de demonstrar a solidariedade
ao nosso povo.

PRESENÇA
Entendemos que Vossa Excelência, e.<:.tando hoje aqui
tis vésperas dõ aniversário do seu governo, procura estar
rrescnte simbolicamente neste ato cm todo o Nordeste,
cujo povo o admira, o re.<:.peita, o reverencia como o
grande estadista da abertura, que o arôia irrestritamente
inclusive cm termos políticos, como tão bem o demonstrou na vitória que o nosso partido, o PDS, alcançou em
todos os recantos des1<1 imensa região. E Sergipe, o men·or Estado do País. sente-se prestigiado c honrado por se
agraciado, ne-la p-rin~eira vez, com a presença de um Presidente na sua Região Se-rtaneja, tUo marcadamentc representativa da zona seca, e ser sede e pretexto desta solidariedade que Vossa [:>;.ce!ência aqui presta a nossa re_giào.
Vossa Excelência. aqui está rara participar conosco da
da Adutora do Piauitinga, do~ Sistemas de.
Abastecimento Singelos, da Cisternas- desta festa pela
água, enfim - provas de que Sergipe tem sabido lutar
para vencer as crises, tem empenhado sua capacidade
rara palmilhar o calninho seguro do amanhã e tem feito
do trabalho a urma mortal contra o atraso, a pobreza e a
fome. E que, mais que isto, Sergipe sabe honrar-se com
presença tUo estimulante, tão significativa, t1ío necessária
quimto a de Vossa Excelência, que além de ser o Presidente da República, é um amigo e um grande ami~o desta terra c dos seus governantes. Esteja Vossa Excelência
ciente de que a retribuição da amizade é a amizade, _c,
por isto mesmo, seu Estado amigo e os sergipnnos têm a
ho!Yfa iinensa· de tê-lo em convívio, no júbilo de Um encontro de governo com o povo, marcado pelo trabalho
comum, num ponto tlio exemplar da ~cografi<i. sergiPanã
como Lagarto. Ser~ipe, relo seu Governador, ao dizer
aos méritos c ao louvar o Presidente João figueiredo, dá
também o seu público agradecimento pelas atenções qile
tem recebido do Governo de Vossa Excelência, funda~
mentais para os programas de trabalho deste Estado,
como o das Adutoras que distribuem, com justiça, o bem
precioso da água com os sergipanos.
inau~uração

ANT!DOTO
DA MISÉRIA
Minha formação de homem proveniente de classe humilde e que se orgulha de sé-lo, descendente inclusive de
retirantes de uma seca igual a esta que no começo do século tangia min.hà- :ivó e seus irmãos ·de: PerrimTibuco
para as terras de Sergipe D'el Rei, minha cidadania, minha visão política, não permitiam a insensibilidade de
diante de-um- qUadrO- de atraso econômico, de miséria c
de pobreza social, que é agravado nos períodos ressequidos·das longas estiagens. Fiz, Senhor Presidente, a opção
do social e dediquei os estudos do meu ~overno para
vencer a crise com o trabalho, convocando os sergipanos
de- todos os cantos para por "Mãos a Obra".
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No começo de nosso Governo, o Estado já possuiu a
mais extensa rede de Adutorus do Nordeste, Projeto iniciado pela Adutora Sertaneja pelo Goverriador PaulO
Barreto, e continuada pelos seus ilustres sucessores com
aproximadamente 260 km. Cabe inclusive ressaltar que
esta Adutora do Piauitin,ga teve o começo de suas obras
no Governo Dr. Augusto franco, foiCOilt1nuada no Cfoverno do Gen. D.ienal Queiroz e finalmente concluída
ho:fe erri nosso Governo. Cabe aQuf, por dever de justiça,
ressalvar que tal performance sô-·nos tem sido POssível
graças ao apoio intransigente do_ prezado Ministro
Mário Andreazza, que tem sido um entusiasta deste programa e dado integral apoio pessOaL Agora mesillo conseguimos sua interferênciri-funto à SUDENE,-P-afa -dUplicação da Adutora Sertãneja que serve a nossa·re~iào
mais pobre, que já se-encontra inca·paz de ·atei1def-·às.co;_
munidades por ela atingidas.
As intervenções governamentais no Agreste e no semiárido estão enfeixadas no elenco de medidas previstas
pelo Projeto "Chapéu de Couro", que é, Senhor Presidente João Figueiredo, nossa resposta ao atraso, é_ o
antídoto da miséria. __Através do Projeto "Chapéu de
Couro", o homem é o agente da produção, capaz de ge~
rar a riqueza da sua sobrevivência e da sua família, en~
quanto apoiada pela infra-estrutura básica criada pelo
Estado, na qual a água, o saneamento, a saúde, a edu~
cação, as estradas e os transportes, a segurança, são elementos fundamentais. Nll.o é admissível que s~jã déixii.da
sem aproveitamento a vocação agrícola do Nordeste,
que tem uma das maiores árC:as agricUltáveis não utilizadas do mundo, e que pode, graças a efetivos trabalhos,
capitalizar positivamente a sua situação climática e_ o seu
solo, e se transformar no maior celeiro de produção de
alimentos do País e criar milhões de empregos.
Dai porque, Senhor Presidente, quero aqui e agora
proclamar meu irrestrito apoio e aplauso ao Projeto
Nordeste que foi concebido no seu Governo, consumin~
do anos de um trabalho técnico revestido de seriedade e
correção, absorvendo anos de paciente negociação com
o Banco Mundial, cu.ios dirigentes também apoiam com
entusiasmo e que agora chega ao clímax, praticamente
pronto para as.~inar c tornar irreversível a implantação
de um Projeto pelo qual lhe ficarão eternàmenfe ii-aias
as gerações de nordestinQS. que nos seguirâo~-NUnCii-uffi
Projeto foi tão cuidadosamente estudado, e com absoluta certeza, nunca nenhum recebeu um apoio tão unânime
das lideranças polft ic as n01·destinas. O Projeto N o!-de5te
tem a feição das coisas corretas, a.iustadas a uma realidade que ninguém melhor que os nordestinos, ,governantes,
parlamentares, técnicos, conhecem. Vossa Excelência,
Presidente João_ Figueiredo, poderá e certamente deixará
para a história mais este sinete grandioso de esta'distã,
realizando ainda no seu Governo a demarragetn irre~
versivel do Projeto Nordesie.
MANANCIAIS

A água que Vossa Excelência Pi-õpiCía nesta inãugii~
ração, é parte -dos mananciais q"ue correm pelos tubos
para diversos municípios .~erJ":ip::mos, servindo para abastecer as casas. as pequenas propriedades, irrigando-as,
para o consumo humano e animal, e repfesenta a luta da
busca e da descoberta. em cima e embaixo da tei-ra, de
um precioso líquido que Q cêu traz. nos tempos dos seus
caprichos. Cartada onde quer que exista, a água é armazenada e servida, para que nunca falte, e também para
que sua constância na casa sergipana sirva de remédio
contra as doenças que matam percentual significativo de
nossas crianças.
Além da Adutora do Piauitinga, que começa servindo
as populações de Lagarto, Simão Dias, e do Povoado
Agrícola Cooperativo, Colônia Tieze, Vossa Excelência
entrega ao uso familiar a Cisterna de número 2 mil, construída neste primeiro ano de Governo, para atender a
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cerca de I 2 mil pessoas, com-seUs 30 mil litros de ãgua,
duraÍlte lO meses do ano. As Cisternas, Presidente, são
reservatÓrios de captação di reta, para aproveitar as chuvas e servir unifamiliarmente, no gasto da casa, na inges~
tãO humana. Vossa ExCelência entrega a duo-milésima
Cisterna, e a EM ATER -SE jâ está trab~lhando_em
mais 4.000, que deverão estar concluídas em setembro.
Até o fim do nosso Goyerno, todas as pequenas propriedades do semi-árido serão dotadas .de uma Cisterna, sem
ânus algum para os proprietários, graças, inclusive, ao
apoio da SUDENE. para os agrupamentos humanos, na
zona rural, o Governo tem furado poços, construído _rese·r.,.~atórios, mOntado bÕmbas, i!llplantando sistemas
singelos de ãbastecimento. Em um ano, graças a Deus 4
foram aiendidos 200 PÜ~oados novo~ e recuperados 107
siStemas~ fevando á~~a para 307 fcicalidades do E~úido
que antes não eram servidas por este meio Simples de
abastecimento. Sendo- beneficiados, diretamente., portanto, cerca de 120 mil sertanejos com água boa, própria
para o consumo. São portanto, Senhor Presidente,_ obras
como estas - poços, CiSternaS, ãgua-das, pequenas barragens e açudes, pequenos e médios sistemas de irrigação
- que constituem a base do_ Projeto "Chapeu de Couro". São obras simples, que não deixam placas nem monum~~tos ao govern~nte, até porque, em sua maioria, ficam embaixo da terra.
CONFIANCA

Quanto a Sergipe, Senhor Presidente, tenho confiança
de que, após as obras do ''Chapéu de Couro"- sobretudo com o apoio que virá do Projeto NordeSte- nas secas futuras, .iãmais se repetii-ã o qUadro de' mis~ria e fome
por que passa ho.ie o nosso pôvo:Tenho plena confiança,
Se_nhor Presidente, que, desta maneira, os sergipanos, em
futuras estiagens não mais passarão por privações semelhantes.
Nào fazemos tudo o que desejamos, mas certamente
tudo o que é possível dentro das limitações. O importante é, na cata das prioridades, não deixar a eco·nomia desaquecer como um todo, é não pérmitir a propagação desenfreada do desemprej:~o, é não de_ixar o povo se alquebrar pela síndrome da crise. É a crença no trabalho e
na iloSsa gente. O pior que pode acontecer é o Povo perder a fé em sj próprio, na sua capacidade de vencer suas
dificuldades.
Antes de encerrar minhas palavras, cabe-me expressar
meus agradecimentos à COHIDRO e ao DESO, órgãOs
eficientes da Secretaria de Re.cursos Hídricos, dirigida
pelO Eng. José Carlos Machado, responsáveis pelos siste~
mas singelos de abastecimento e Adutora, à EM ATER
- SE, órgão da Secretaria da Agricultura, comandada
pelo Agrônomo Edmilson Macha:do, pelo desempenho
excepcional no trabalho das Cisternas: Minhas congratulações às populações dos vários municípios beneficiados pelas obras ora inauguradas e por aquelas trazidos
nesta oportunidade pelo Senhor Presidente. Meus agradecimentos ao dinâmico Ministro Mário Andreazza, este
.-iia&cho de alma nordesti~a, pela participação do seu Mj~
nistêrío em todas as obras hoje -inauguradaS- ena maioria
das. contratadas: ao Ministro Cloraldino Severo pelas
obras do AGLURB a serem realizadas ei:n colaboração
com a Prefeitura de Aracajú. O Presidente do BNDES,
Jorge Lins Freire, pelo importante impulso através do
seu financiamento aos projetas hortigi-angdi-o~ do. "Cha_péu de Couro". Destaco um agradecimento ao Presidente do BNH, Nelson da Mata, velho companheiro pelas
-ligações com o Sistema Fín"anceiro de Habitação, -não
apenas pelo que trouxe a esta solenidade para Sergipe,
mas, e principalmente, pelo esgoto de Aracajú, velha e
cara aspiração de m~is de 300 mil aracajuanos. Mi_nha
saudação e a homenagem sergipana aos Ministros Walter Pires, do Exército, Rubem Ludwig, da Casa Militar,
Danilo Venturíni, dos Assuntos Fundiários, Otãvio Me-

deiros..do_SNJ, aos integrantes da Comitiva Presidencial
e, aos eminentes parlamentares, representantes dignos de
Sergipe no Congresso Nacional. Um agradecimento especial ao Prefeito de Lagarto, Artur Reis, noss-o anfitrião, e que_ tanto se empenhou para o brilho desta sole~
nídade,
Minha gratidão aos vários Prefeitos que se deslocaram
de tão longe para trazerem o seu carinho ao Presidente
João Figueiredo. Ao povo de Lagarto e dos vários Municípios de Sergipe, que se deslocaram para esta solenidade, meu reconhecimento mais caloroso e minha gratidão.
Presidente João Figueiredo: Muito Obrigado por ter
vindo a este encontro com o povo sergipano do interior,
para inaugurar obras que regularizam o abastecimento
de água nesta região agrestina e produtora, na qual reside uma gente inteligente e trabalhadora, criativa e próspera. Muito Obrigado por tudo o que Vossa Excelência
tem feito por Sergipe. Aceite a gratidão do povo do meu_
Estado,_ pela_s inúmeras obras que empregarão milhares
de sergipanos, as quais Vossa Excelência trouxe, através
de vários contratos que tanta significação terão para o
futuro de nossa gente. O povo do meu Estado, Presidente, é um povo orgulhoso do seu passado e de suas tradições e crente no seu futuro, é um povo que só se dobra
para agiadeCer. 1:. o que faz agora de forma unânime,
ante Vossa Excelência- Fique certo de que o sentimento mais caro aos segi.panos ê o sentimento de gratidão.
Por isso é que, Senhor Presidente, pode contar com o
nosso povo. Esteja certo da amizade e da solidariedade
irrestrita, inclusive e particularmente das lideranças políticas sergipanas, Este povo e muito menos seus líderes
políticos nunca lhe faltarão. Receba o apreça'" dos que
são agradecidos e a admiração dos que acompanham o
instante brasileiro do-qual, Vossa Excelência, insofisma~
velmente, ê artífiCe de uma nova organização política e
social: M-ais aberta, mais solidária, mais justa. -DISCURSO DO MINISTRO MÁRIO ÁNDREAZZA, EM LAGARTO.

Eis r1a

integ~a

o discursp do Ministro Mário Andreazw

za:

- Retorna Vossa Excelência Presidente Figueiredo,
ao Estado de Sergipe e ao Nordeste com a costumeíra
vontade de realizar. Com a mesma disposição _de fazer.
Com o mesmo propósito de promover o desenvolvimento.
Coincide esta nova visita com o primeiro aniversário
da administração do eminente Governador João Alves
Filho, -no quinto ano de permanente trabalho do Governo de _Vossa.Excelência.
Este_encontro com o povo brasileiro e amigo de Sergipe decorre do cumprimento de mais um compromisso.
Representa a ação dos que estão construindo em benefício das populações que m_ais precisam. 1:. a renovação da
vocação social do seu governo, sensível às aspirações. de
nossa gente,
A inauguração, aqui em Lagarto, do sistema integrado
de Piauitinga, possibilitando adequadas condições de
abastecimento de água, constitui exemplo fecundo da
obstinação do Governo Federal em atender as necessidades básicas das comunidades, dando melhores opções de
vida aos trabalhadores do i~terior e suas famílias.
O Governo Federal não somente resgata compromissos._Também assume outros decorrentes dos contratos
ora assinados e que vão beneficiar milhares de. pesSoas
em todo o Estado.
Somados os recursos hoje trazidos, seja na áiea dO Ministério do Interior através do BNH e da CODEVASF,
do Ministério dos Transportes, pela EBTU, seja por intermédio da Secretaria_de Planejamento da presidência,
Pela ação do RNbES, esses totalizam o apreciável mon-
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tante de cerca de 54 bilhões de cruzeiros, colocadas a serviço do pro.rzresso de Sergipe.

São iniciativas convergentes, com a participaÇão do
Governo do Estado, sedimentadas no desejo sincero de
colocar ao alcance da competência das lideranças locais
os instrumentos indispensáveis a realização dos anseios
populares.
São novas moradi:ls para quase 4 mil famílias e novas
obras de infra-estrutura para os município-s de Anicaju,
Itahaiana, Propriá, Nossa Senhora do Socorro, Rlbcirópolis, Moita Bonita, Tobias Barreto e Frei Paulo, São
novas cOndições de segunmça _e __ conforto para os
usuários do transporte coletivo de Aracaju.
São novos equipamentos e instalações para o Pro.ieto
Betume. É a execução do programa de desenvolvimento
rural integrado para a rep:ião de Itabai:.ma.
Enfim, senhor Presidente_, são novos empre~os, no
meio rural e nas cidades, que estarão sendo gerados, neste c no próximo ano.
São oportunidades de trabalho que surgem, redobrando o ànlri10 e-<l- confianç:l na superação das dífíCuld<~des
aluais. Estamos perseguindo, sob a orientação e empenho pessoal de Vossa Excelência, o objetivo de rctomad<~
do crescimento.
A Nação brasileira, solidária, empreende, notável esforço para garantir a melhor distribuição regional do desenvolvimento. A exemplo de outros programas voltados pnra o combate as secas, cabe por um relevo o importante projeto denominado Chapéu de Couro, condUzido pe[l) Governo Estadual, com o apoio do Governo
da União.
Es.<;e sistema conjugadQ de adutoras, açudes e poços
destina-se a disseminar o uso da água, através de pequena irrig:1çào, fixando o homem a sua terra, contribuindo
pum o aumento da produção de alimentos bási~:os no Estado, paralel<~mente ao cre.<>cente <lproveitamcnto de um<~
m5o-de-obra local.
Enfrentando e superando-desafios, u dcs_eJicito da prolonguda estiagem dos últimos anos, o Governo Federal
não esmorece e prossep;ue firme e determinado em <ltcnder ao Nordeste como prioridade nac-ionnl, cuja disparidade de desenvolvimento, cm relação ao resto do País,
deve ser reduzida, mediunte u cõmpreensào do pOder
público e da sociedade_ brasileira pura com esta região.
francumentc viável e produtiva.
Agradecido pela incumbência honrosa de fal<~r nestu
solenidade em nome do Governo Federal, con.gratulome com o nobre povo serp:ipano, com o seu ilustre Go·
vernudor e suas 'ligorosus lidemnças no Con~resso Na~
cional, nõ.l Assembléia Lep:islutivu, nos E:-:.cc-utivos c Câmaras MuniCipais, cujo apOio -partidúrio respaldam as
conquistas para o progresso desta terra.
Sergipe não está só na construção do seu futUro. Sergipe conta com a solidariciladc do Governo do Presidente
João FiguCiredo, legítimo interprete do sentimento na- ;
clonai de amor ao Norde.~te.
Este compromisso de Vossa Excelência justa o devotamento de seus auxiliares pela causa do Nordeste.
A fidelidade ao trabalho que aqui vem sendo desen~
volvido haverá de prosse12,uir nos próximos anos com imperativo de justiça e da grandeza do Brusil.
AGRADEC'IMENTO DO PRESIDENTE JOÀO
BAPTISTA FIGUEIREDO, ~N(FPXU('(o 75/rVERANE/0 DE ATALAIA.

- Eu quisera, em todos os lul!;arcs por onde pa::;so,
neste momento de graves dificuldades que atravessamos,
encontrar fisionomias como aqlJc!as que lá encontrei hoM
je. Não ouvi reclamações, não ouvi pedidos, nem tampouco ouvi cabranças de promessas não cumpridas.
Apenas ouvi aplausos por uma pequenina obra que junto com o Governo Estadual, nós fizemos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Este foi o comentário feito P5!lo Presidente João Figueiredo sobre a solenidude de inauguração da Adutora
do Piauitin.ea. realizud<l pela manhã em Lagarto. Ai discusar no Palácio de Veraneio de Atai<Jia, num almoço
que lhe-foi oferecido, o Presidente João Figueiredo falou
de improvi~o. Ei~ o seu pronunciamento:
governàdoi do Estõldo acaba de me agradecer e dada. a sua fidalgutu pessoal, eu conhecida hospitalidade
do povo _sergipano, o fez em ~emrt~irt~

--o

Há dois anos atrás estava eu .aqui fio Nordeste a distribuir parcos recursos e reconheci<!, publicamente,_que os
recursos eram insuficientes, Mas, dizia eu, naquelu época, que tinha impres~ão que dentro de dois anos o Brasil
começiriu a sair da grave crise económica que desde
1980 estamos sofrendo e que os primeiros recursos que
eu pude.<>~e dispor, orientariuMos para o Nordeste.
Confesso aos senhores que e.<>ses primeiros recursos,
ainda ínsuficientes -_muito ínSUficientes- .iá começaram a vir para o Nordeste. Espero, em prazo curto, poder di.~por de um pouco mais para- como pagador de
prnmcssus que sempre fui - cumprir mais que há dois
anos fiz com o Nordeste.
Quero agradecer ao Governador <lS palavras que acabu de pronunciar, ge_nerosas- por demais- para com
minhu pe~soa, mas que me dão a oportunidade de eu
ao agradecê-Jus, agradecer a acolhida que tive não só do
Governo c das autoridades scrgipanas, como principalmente;,, acOlhida que o povo teve a mim e aos meus auxiliares: povo humilde, povo pohre, mas que se.sentia
alc.!!rC por saber que tinha importúncia no contexto da
sodedade brasileira.
;,1

Dizem os oposicionistus, e têm dito continuamente.
que eu tenho me limitado a visitar obras pequenas: visitar populaçôcs inexpressivas e dar importt1ncia àquilo
que não tem.!\ resposta que dou é essa que aí e.c;tá: não é
o tamanho da obra que a transforma em _uma grande
obra e sim u sua finalidude.
Hoje vimos uma obra que v<~ i beneficiar 150 mil (cento
e cinquenta mil pc:.soas) e assistimos c_erca de_20 mil, 30
mil- não :.ei quantas pe,<:.soas -_:: rerízes por t,ier que entre 120 milhões de brasileiros, em hora emque: o Brus_il
passa por sérias dificuldade.<>, o Governo Federal teve
tempo e teve olho~ para vir aqui dizer a clcs_que não fo-:.
r-am e.~quecidos no meio destu turbuléncia. Daí porque
eu ap:radeço a acolhida e a felicidade que cu senti naquela gente.
Eu quisera cm todos os_Lug_ares por onde passo, ne,~te
mofncfilb de gmves dificuldades. que atravessamos, !':n~
contrar fisionomias como aquelas que lá encontrei. Não
ouvi reclamações, n_ão ouvi pedidos nem, tampouco ouvi
cobrança_s de prome.<;sas não cumpridas. Apenas ouvi
aplausos por utTia pcqueninaobrã que junto com o O_o·
vemo Estadual nôs fizemos.
·se esse esrírito.---essà tendência, continuar no Povo:
esta esperança de que ainda tudo não acabou; de que
ainda é pmsíve! fazer !evantur este País, como tendo certeza, e atravessar .esta crise c retomarmos o seu desenvolvimento: eu tenho a certeza de que com essa tendência e
com este estado de espírito, conseguiremos muito mais;
mas muito mais do que quantos comícios pelas eleições
di retas fizerem as oposições. Porque é com o estado de
c..'ipíríto do povo; é com essa tendência de querer melhorar c não se entregar: com essa certeza de que milagres
não vem através de simple-; eleições é que podemos trabalhar,.certos de que seremos ujudados, pois quem vai de
fato er,guer o Brusil; quem vai tirar o Brasil dessa crise
não somos nós, é o próprio povo com a sua vontude de
trabalhar. Muito obrigado,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, cOmo Líder
~do

PTB.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB-RJ, Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
The day after!
Quando, em outubro passado, cheguei a New York,
como observador parlamentar junto à ONU, pesava
sobre a cidade, e certamente sobre todo o país, a terrível
impressão do que ocorreria no dia seguinte, ao da destruição atómica, debatido pelos canais de televisão. Era
o assunto de todas as conversas. Com o tempo, o pânico
se dissipou, Ninguém esperava que o day after pudesse
ser melhor do que o imaginado pelos produtores do filme. Criara-se a convicção de que, depois das bombas,
tudo seria pior, muito pior.
Quando o Governador José Richa, aureolado como o
mais popular dos eleitos- de 1982, indaga do Presidente
Ulysses GuimarãeS o que serâ o dia seguinte ao da votação da emenda Dante de Oliveira, e tem o apoio do
Governador Wilson Martins, creio que nosso dever é
trabalhar para que o nosso day after não crie a convicção
de tudo será pior, muito pior. Cumpre aos homens públicos, desde agora, armar esquemas para que, se tudo não
for melhor, as conseqiiências negativas possam ser mino·
radas, ou quem sabe superadas pela imaginãção e pelo
entendimento entre as forças políticas, Ainda uma vez
insisto em repetir que os problemas políticos devein ser
resolvidos pelos políticos. E, quando eles se omitem ou
se--desentendem irremediavelmente, outros são os que tomam a si remover, a seu modo, as dificuldades; s-empre
com sacrifício da classe política, cuja expressão maior é
sua representação parlamentar. Por menos autorizado
que se considere seu autor, a verdade, ainda largamente
repetida em Buenos Aires, pode ser assim sintetizada;"A esto lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie".
O que acontecerá em 25 de abril?
Permito-me, entre tantos, examinar três hipóteses.
A primeira, e a mais desprimorosa para o Congresso
Nacional, seria a falta de quorum. A Nação não aceita a
omissão de seus representantes. Cada um de nós deve assumir a responsabilldade de seu voto, sem qualquer tergiversação. Ademais, a ausência de número, para apro~
varou rejeifar emendas e possíveis subemendas, somente
prolongaria a atual intranqUilidade política, justo quando se avizinham __r@idamente as convenções partidárias.
Desprezo essa hipótese, por sua notória inconveniência,
com graves prejuízos pa~a um Congresso que luta pelo
restabelecimento_ de suas prerrogativas.
A segunda seria a aprovação da emenda Dante de Oliveira, ou _outra_ que atendesse ao apelo generalizado de
"diretaS, já". O Sr. Presidente da República, os chefes
mllitares, todas as autoridades responsáveis afirmam e
reafirmam que o futuro Presidente da República será
eleito na forma da Constituição, ou seja de acordo com o
texto em vigor na data do pleito. Certamente surgiriam
novos candidatos e se iniciaria, em todo o País, a propaganda eleitoraL
Finalmente; Sr. Presidente, a terceira hipóte.c;e:- arejeição das diretas, seja a emenda Dante de Oliveira ou
- outra substitutíva. Sobre levar o desencanto à imensa
maioria do povo brasileiro, representaria o triunfo das
forças que se opõem a qualquer modificação COflStitucional para vigorar ãntes de 1990. Vale examinar essa possibilidade com maior amplitude. O Presidente João
Fi"glleiredo,- e não lhe faço qualquer favor nessa
afirmação- seria imensainente feliz se lhe fosse dadO
tornar realidade eleições diretas imediatas. Isso mesmo a
NaçãO compreendeu quando ouviu suas declarações na
Ã frica. Esta deve ser a aspiração íntima do filho de Euclides Figueiredo, de quem tive a honra de ser companheiro na Câmara dos Deputados. Mas se cada um de
· nós está sujeitO a influências, fácil -será compreender a
distância que vai, para o Chefe do Governo, do propósito ~ decisão. Daí haver recolhido as velas da vontade
para condicjonar sua atitude aos interesses do movimen~
to de 1964 e do partido, de que é o presidente de honra e
que lhe tem dado, nos cinco anos de mandato, constante
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solidariedade._ Dir-se--á que, Presidente da República, a
ele cabe conduzir os acontec:imentos, e os outroS que o
acompanhem. Todos nós sabemos que não é_a_ssim. Ninguém dirige um pais ou conduz uma pofítTCa-aoS"l)eàoS,
esbravcjand(;i_"quem q-uiser que me siga".Por isso, no último 15, S. Ex• afirmou:- "F.u sei que
muita gente é a favor das eleições djretas.._Eu- também
sou, mas tudQ tem seu tempo e sua hora". Responsável
pela abertura democrática, iniciada com a revogação do
AI-5 na Presidência Ernesto Geisel, ninguém melhor do
que o Cht:fe do Governo sabe Os obstáculos que já entor~
pecem o caminho das eleições direüts ime-diata-s, dentro
dos círculos revolucionários e, em especial, rio seio do
Partido Democrático Social, de que constituem teStemu~
nhos irretorquíveis os anunciados resultados das pcsqui~
sas feitas nos diversos selares da agremiação majoritária.
Dai a cautela do Presidente da República, e daf seu
grave equívoco, em outro treeho das declarações do dia
15:--~Eu espero terminar meu mandato vendo incorporadas na Cons_tituil.;ão as eleições direULs, mas para vigorar nas futuras sucessões de presidente". Não é a linguagem do "arrebento", nem a do farei. Mas a do_"'espero".
Seria_o caso.de indagar se hoje, a um ano do fim de seu
governo, não pode o Presidente João Figueiredo assumir
com a Nação. de forma categórica, firme, itli1CXIveJ, o
compromisso de enviar ao Congresso emenda constitucio-nal que assegure a escolha, pelo sufrágio direto, do
sucess.or de seu sucessor, como, no day iafter, lhe será
possível vencer a euforia dos indiretistas, acaso triunfantes em 25 de abril?
Será que os adversários das diretas, liderados pelos
candidatos atuais ou futuros, convencidos da vitória
possfvel, lhe darão ouvidos·? Quantos exerceram o poder
sabem como ele se esvai a cada dia que se aproxima do
fim. Assim tem sido em todo o mundo, em todos os tempos. Entre o sol que de_clina e o sol que desponta, poucos
são os amigos do ocaso, muitos os do alvorecer. Razão
têm, por isso mesmo, Õs que, no seio do Partido oficial,
sugerem que o Governo se apresse em enviar a emenda
alternativa, de que tanto se fala, e para ser votada juntamente com a Dante de Oliveira.
A indagação não é só dos Governadores José-Richa e
Wilson Martins:- "Precisamos saber com brevidade o
que faremos no dia seguinte à votação da emenda'; . .t: de
todu a Nação. Esse dia seguinte, the day after, seria agos:
to para o bravo Presidente Ulysses Guimarães. E, peta
que leio na imprensa carioca, diversa é a posição do Governador Tancrcdo Neves:- Enquanto tiver alguma possibilidade de aprovação da emenda Dante de Q(fveira, o
entendimento para o PMDB só pode ser um, effi torno
das_diretas. Se elas se tornarem inviáveis, evidentemente
temos que abrir perspectivas para.o Brasil. Não pretendemos ficar como a mulher de Lot trarisfOrmada effi estátua de sal e olhando para trâs".
Essas considerações são para concluir que se o Gover._
no tem o propósito de instituir eleições diretas, ainda que
para o sucessor do sucessor do Presidente Figueírido,
deve procurar fazê-lo o mais depressa possível, para não
enc_errar seu mandato sem haver aprovado_ dispositivo
restaurando as eleições diretas em todos os níveis e fixado para I\' de março _rle 1987 a instalação da Assembléia
Nacional Constituinte, já que o Povo - e nisso divirjo
de meu ilustre amigo, Senador Virgflio TáVora- nãó
quer assumir a paternidade de haver imposto à Nição a
Carta Constitucional em vigor.
O Sr. Aloysio Cbues- Permite v_, Ex' um aparte?
O SR. NELSON CAR!'tEIRO- COm ffiuiiã hOnra.
O Sr. Aloysio Chaves- NObre Senador Nelson Carneiro, congratulo-me com o .discurso de V. Ex~. pela maneira lúCida c ao mcsmo-Lempo serena como está abordando assunto tão pejado de emoção, tão denso como é
o problema sucessório, agora, em face das alternativas
sugeridas, inclusive, para eleição direta em 1985. A en~
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trcvista do Presidente Figueiredo deve ser__ considerada
cm Confronto com a mens:~gem que ~ele _envJou .ao Congresso Nacional. A mensagem é a fala do Presidente, é a
sua posição -definitiva penirite ~ C~ngrcsso. Nçssa menS;J.gcffi, V. Ex• verifica que·o Presidente fala na reforma
cons_titucional, reforma cc_>nstituc_ion.al que fa_z part.e d~
se processo de abertura democrática, de transição democrática;_ reforma constitucional que, estou certo, o PresiÔI.!ntc côncretizará antes do término do seu Governo. O
fundamental é deixar todos os caminhos abertos, e não
- feChâ~ios, pam mTia grande negociação no Congresso
NiiCiOiwl i1Css-c scfltido é que orientei o p-ronunciaffieJ;".
~0--y_ue-fiz, há poucos dias, como Líder, nesta Casa.

e

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito me honra a
intervenção de V. Ex~ que enriquece estas modestas palavras. Re:.llmcnte, cu apenas destaquei que, ao contrário
daquela linguagem veemente que sempre caracterizou o
Presidente du Rcpúb!lca, a do ''arrebento" e do "farei",
talvez sem esta preocupação, ao se referir à remessa de
uma emenda constiluclonal ou o propósito. ele usou a
expressão: ·•eu espero terminar o meu mandato ... "Ora.
todo:. nós sabemos que, cada dia que passa o Presidente
da República, e todos os Presidentes da Rep:ública vão
perdendo influt!ncia. E se hoje ele não pode afirmar, não
afirma categoricamente que mandará, como poderá
fazê-lo depois do dia 25 de abril, se derrotada a Emenda
Dante de Oliveira? Aí os presidenciáveis terão maiores
influências, os adversários das dirctas serão muito mais
poderosos e, então, maiores serão as dificuld~dt::s do Presidente. Eu quero colaborar com S. Ex', sugerindo-lhe
que envie .sua propos!<J de reforma constituclonal, antes
da votação da Emenda Dante de Oliveira. t apenas uma
contribuição para que se possa ter alternativas ao debate
que se vai travar, no dia 25 de abril.
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex' um
apa.ne, nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador Humberto Lucena.

Com muita honra,

O Sr. Humberto Lucena- Congrat_ulo-me com V. Ex~
nela seu discurso que guarda absoluta coerencia com o
_d~mocrata que todos nós admiramos em Nelson Carnei-

,o.

V . . Ex~ é partidário da reshl.ur~ção imediata do voto
popular em todos os níveis, a partir da Presidência da
República porque, também estã persuadido de que, se
n-ão é uma panacéia para reSolver os probtem;s nacio:
nafS, pelo menos é o caminho mais legítimo, para que
possamos, com o apoio da seriedade, mergulhar mais
profundamente no estudo da crise q_~e aí está e sairmos .
dela com -grandeza, com patriotismo. Sabe V. Ex~ que
uma campanha presidencial propicia a apresentação, por
cada Partido, de seus candidatos, e cada wn deles oferece
a sua phltaforma; vem então o debate das idéias, e aí escolheremos as melhores alternativas-para sair dessa dificílima situação econômica em que mergulhou o Pais, a
partir de 1964, e que até hoje não enco_n_trou solução,
apesar de to_das as promessas e todos os remédios aplicados, conforme confessa, na sua própria Mensagem ao
Congresso Nacional, o Senhor Presidente da República.
E_ V. Ex~ vai mais além: também anuncia O seu-íipoio à
-idéia da convocação de uma AsSemb-léia N aciÕnal Constituinte;_que se"rlã~- nobre senador e jurista que ê, _o coroamento jurídico-constitucional de todo o nosso esforço pela democratização do País. E a melhor data para
_que essa Assembléia fosse eleita seria.. evidentemente, 15
de novembro de 1986.

O SR. NELSON CARNEIRO - Sim.
O Sr. Humberto Lucena- Em conjunto com a eleição
do. futuro Congresso Nacional. Meus parabéns a V. Ex'.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obr"ig<Jdo a V.
Ex• pel;;~s referências bondosas que faz. Evidentemente, a
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minha posição é a mesma daquele jovem de 1929, quando Nmcçou a sua carrelru política nos palanques do tc:rr.eiro de Jesus pregando a Aliança liberal e, que uté hoje
n1io mudou politicamente suas convicções_
O Sr._Mo_y.!!i_o Cbayes-

Permit~·me

O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador.

V.

Ex~

um aparte?

Com muita honra,

O Sr. Alol'sio Chal~S. - Desejaria apenas. eminente
Senador N~lso_n_ Carneiro, aduztr à obser-vação de V. Ex'
-um consideração que não me parece despiciendu. E!<J é
fundamental para que se compreenda o pensamento do
Pr~!o$idente da República, pen.sumcnto esse que S. Ex' ext.:rnou cm uma entrevista, mas que estií _reiterado na
mensagem que mandou ao Congresso Nacional. Quando
o Presidente Figueiredo dcd:.m.1 que espera, <~ntcs de lerminar o seu mandato, restabdecer, ver restabelecidas no
País as eleições di retas para o :>uCt:!:isor do seu sucessor, o
verbo está muito bem colocado, muito bem e-mpregado.
Porque a reforma constitucional, para ser aprovadu, depende de um quorum qualificado de 2/3. O Presidente
está, portanto, declarando, de uma maneira que me pa~
recc perfeitamente normal c compreensível, que de:-;Ue
que se po.ssa chegur a um entendimento em torno dl!!>.Sa
reforma constitucional, as eleições diretas poderão ser
çcstabdccidus antes do término do seu mandato. EsSl.l
garantia untecipada S. Exb 9 não pode dar, porque o seu
partido não detém este quorum de 2/3 esta maioria qua·
lificadu pura faLer n reforma. Ma~ precisa do apoio de
partit.los da Oposiçüo para poder, realmente, implemt.'ntar estu rcfvrma. Ê e.-;ta a razão pela qual o Senhor Presidente empregou o verbo "esperar", e não empregou um
verbo mais imrerativo como "farei uma reforma consti·
tucional". Porque esta depende do Congresso e de um
quorum qualificado que o PDS exclusivamente ni:ío tem.
O SR. NELSON CARI'iE!RO- Agradeço a V. Ex~
Mas quero dizer que, antes dessas afirmações, eu havia
dilo textuul_mente no meu discur~o: o Pn.:sidente João_ Figueiredo - e não lhe faço qualquer favor nessa afir~
mação - seria imensamente feliz se lhe fosse dado tornar realidades as eleições di retas imediatas. Isto mesm-o a
N<tção compreendeu qunndo ouviu suas dt.'"Ciarações na
Ã(rica", c esta deve ser a convicção íntima de Sua Excelência. Mas, em politicu - eu próprio afirmei antes toâos nós estamos sujeitos às innuências, e o Senhor Pre-Sidente da República às innuências do ciclo revolucioJiãrio e dos seus corfCligionários que o têm mantido e o
têin tif)Olado, dUrante os Cinco anos do seu mandato.
--O Sr. Itamar Franco- Permite-me V.
O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador.

Ex~

um aparte?

Com muito prazer,

O Sr. -Itamar -Franco - Senador Nelson Carneiro, o
aparte do Líder do Governo, Senador Aloysio Chaves,
frustrou um pouco a lodos nós, porque V, Ex' no seu
discurso análisa, salvo engano, ou arrolou, três hipóteses: a primeira, u falta de quorum; a segunda, a aprovação da emenda; e a terceira a rejeição das diretas. Eu
esperava que no aparte do Líder do Governo S. Ex' fosse
analisar com V. Ex' as hipóteses levantadas porquanto
no início do_seu discurso V. Ex' fala no dia seguinte,
ma.s, antcs do dia seguinte, tem o dia de agora. Ê esse dia
de agora que é importante que o Senado da República,
na_ palavra do Líder do Governo, viesse a uma aniilise
mais profunda. Creio que o discurso de V. Ex~ não -sensibilizou o Líder pma debater us q ucstõcs fundamentais aí
colocada~. Tanto assim que qu<~ndo o Líder fala no
possível envio de uma emenda pelo Governo, e diz que
es~a emenda predsar{t o apoio das Oposições, sem o que
ela não terá êxito, mas no momento já há_ uma emenda
sendo examinada, ou várias emendas sendo examinadas,
particularmente a emenda Dante de Oliveira. Mas o
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Líder do Governo se calou nesse aspecto, _é esse aspecto
que nós queríamos chamur o Go_vcrno à colação, para
que nós pudéssemos debater aqui a falta .de quorum, a
aprovação da emenda ou a própria rejeição da emenda.
Porque para nós da Oposição, e, particularmente, para
nós o PMDB, entendemos que mesmo com a rejeição da
matéria não cessará a nossa luta pelas -eleições direias.
Era o aparte que cu queria dar a V, Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO - Quero agradecer
pela intervenção de V. Ex• e esclarecer que o orador
pode conduzir o seu discurso, m<is não pode COnd-uzir o
rumo dos apartes.
O Sr. Aloysio Chaves- Nem o_aparte pode substituir

o discurso.
(O SR. PRESIDENTE (Faz soar a campainha.)

O SR. NELSON CARNEIRO- Vou continuar, Sr.
Presidente, atendendo à advertência de V. ExtNão sei, não im-agTrio", --oque contúá a anuriciãda
emenda governamental, que estaria sendo elaborada
pelo eminente Ministro Leitão de Abreu. Mas notícias
divufgadas pelos jornais merecem desde logo algumas
considemções. Afi.istãda a--íaéíaae-prOrrogaÇao-Oõ mandato do Presidente Figueiredo, que publicamente repeliu
qualquer tentativa nesse sentido, divergem os videntes
sobre o perfodo pre.<;idenciat, sede dois, quatro, cinco ou
seis anos.
O mandato tampão, de -dois anos, seria grande d~sser
viço ao país. A provisoriedade tiraria qualquer autoridade ao futuro Presidente, ainda que eleito PelO-voto dire-to. Começaria e teiininaria -seu período-~_ilfOgã.dO-nõ
problema da própria sucessão, sem cré~ito externo e sem
solução para as anições internas. Votei conifa--ã prái-rogação do mandato do PreSidente _Castello Branco, ~m
respeito ao dispositivo constilucianal de I946.
Ex~
fora eleito indiretarilenfe Pú<i-cOncluir o quadriêníá írít.:-ciado com a posse do Sr. Jánio QUadros. Sua passagem
pelo Planalto naScera sob a marca da precariedade.
Trunscorridos quase vinte anos, me indago se a lei magna era sábia quando, vagas a presidência e a vicepresidência da República, mandava que o Congresso elegesse quem devia completar o período iniciado, em vez
de convocar o povo para escolher os dirigentes para um
novo período.

s:

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não. Ouço,

com muita honra, o aparte de V. Ex.•
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Nelson Carneiro, a presença de V. EXt- na tribuna, como a dos sacerdotes no templo ..

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado!

O Sr. Fábio Lucena- ... Ilumina, sobretudo, os que
vieram posteriormente e que pretendem, na conduta e na
experiência de V. Ex•, aprender para poder exercer o
mandato à altura da expectativa que o povo confiou.
Gostaria de abordar, rapidamente, dois verbos utifizados pelo Senhor Presidente .da República na entreVista
do dia 15 do corrente; o primeiro, é o verbo esperar- jã
focalizado por V. Ex• e pelo eminente Líder do Governo.
O verbo esperar, na forma com que foi empregado pelo
Senhor Presidente da República, lembra o mesmo verbo
conjugado pelo General Emílio Garfastazu Médici, no
dia 7 de outubro de 1969, quando Sua Excelência aceitara a indicação para substituir õ Presidente da República
Costa e Silva, quando declarou." então, que "Eu espero
que, ao término do meu mandato presidencial possa
transmitir ao meu sucessor o regime baseado no estado
de direito". Essa esperança jamais se consolidou. Pelo
contrário, durante a gestão Médici, o estado de direito

foi complct<lmente sepultado no nosso País. O segUndõ
verbo é admitir, tambéril conjugado pelo Presidente- da
República -e, aqui, gostarié). de receber uma _lição da
suõ.l experiência sobre _o significado deste verbo. Disse o
Senhor Presidente João Figueiredo: "Eu não admito que
se altere a Co_nstituiçào, para mudar o processo da
eleição lá estabelecido". O que acontecerá, nobre Senador Nelson Carneiro, no dia seguint!;:; já que o Presidente
da República disse que não admite qUe se altere a Constituição Federal? Como V. Ex.~ vê essa conjugação verbal
do Senhor Presidente da República?
O SR.-:-NELSON CARNEIRO ---0 Presidente tem rePefido, todas -aS _ autoiidildes têm re_afirmado, que as
eleições serão realizadas de acordo com a Constituição.
Ora, de acordo com a Constituição é de acordo com o
texto que estiver vigorando à data da eleição. Se esse texto for pelas eleições diretas imediatas, evidentemente
que, não se estará burlando a ConstituiÇão, se _se fizer
um pl_eit2__ _dire~9
O Sr. Fábio Lucena- E se por um acaso o Congresso
Nacional alterar a Constituição._ restabelecendo o pleito
direto? V. Ex.~ não vê no dia26 de;: abril, o dia seguinte,
com todas as suas trágicas conseqUências?
O SR. NELSON CARNEIRO - Eu prefrro não ser
pessimista e acreditar que a maturidade política chegou a
este PAís depois de tantas aflições, de tantos reveses e de
tantas preocupações. Vamos confiar em que qualquer
qUC seja o resultado do dia 25, nada perturbe a noSsa
tranqUilidade c, possam as forças politicas encOntrar s-o:
luçào para as conseqüências da votação daquela tarde.
Sr. Presidente, atendo o apelo de V. Ex• e contínuo.
De qualquer sorte, acredito que devemos voltar à praxe
-anterior, de mandatos qUadfíeriãiS. A prática provou que
existe, no fim de quatro anos, uma visível fadiga dos me·
tais. Já não há para os governantes os mesmos estímulos,
a mesma ânsia de realização, o mes~.po entusiasmo. O
cansaço é ge~;aL Tãmbêm o povo quer mudar, sempre na
esperança de que amanhã será melhor. E em regra, no
prc~~idencialfsnlo, alterando-se os partidos, como vem
ocorrendo, por exemplo, na Venezuela, nos quatro últimos pleitos presidenciais.
Igualmente não se justificava antes, senão em homenagem ao arbítrio, os chamados municípios de segurança
nacional, com prefeitos nomeados pelo presidente de
uma república que se diz federativa, e chega a proibir
emenda constitucional que tente pôr fim à República e à
Federação~Chegou a hora de extinguir esse triste resíduo
do centralismo.- Ademais ficou demonstrado que os nomeados pelo Executivo não são mais capazes nem mais
patriotas do que os selecionados pelo sufrágio popular.
Outrossim, nã.p há como prolongar a devolução ao
Legislativo de várias prerrogativas que lhe foram retiradas, inclusive a do escrutínio secreto na apreCíiiÇãO -dos
vetos, e que, por minha iniciativa, ainda vigorou na
Constituição Federal de 1967 e foi depois repudiada pela
Carta vígente. A normalidade democrática não se coaduna com a vigência de decretos-leis, antes de aprovados
pelo Congresso, senão em casos restritíssimos. Por outro
lado, num país onde aumenta o número de idosos, tem
razão o nobre Senador Jutahy Magalhães quando tenta
reincluir no texto constitucional a proteção devida à velhice. Por que não se realizam as eleições para prefeitos
das capitais? Por que se facilita a criação de--novoS -partidos e a permanência dos atuais? Por que não se extingue
-- o instituto da fidelidade partidária? Por que se mantém
ou não a atenua a exigência do domicílio eleitoral? E só
não avento, Srs. Senadores, neste ensejo, a conveniência
do parlamentarismo, evidentemente sem os inevitáveis
defeitos que tornaram possível sua aprovação em 1961,
para debelar a grave crise institucional dCI momento,
porque o tema, por sua magnitude e singularida_de, está _a_
reclamar debafe- rrlais amplo e tranqUilo.
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Paro pOr a(jui, Sr.- Presidente, qlle não pretendo redfgir õ.l emerida gõvernamental. nem sou conselheiro que
mereça ser ouvido pelos doutos que a elaboram. Temo a
reProvação de Apeles e me contento com as chinelas de
minhas limitações. E só me encorajei em focalizar algun_s
aspectos da realidade política, tão largamente discutidos,
pam deixar nos Anais minha modesta e despretensiosa
opinião.
O que acontecerá em 26 de abril, no day after? Vamos
esperar que ocorra o pior, ou nos cumpre preparar alternativas e soluções, qualquer que seja o resultado das votações que V. Ex•, Sr. Senador Mciacyr Datla, terã ares~
ponsabi!idade de presidir? A indagação dos ilustres Governadores_dos Estados do Paraná e do Mato Grosso dO
Sul é a de todos os preocupados com a normalidade
constitucional. Em uma palavra, a indagação de todo o
Brasil. (Muito bem! Palmas.}

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.

OSR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVlSÂO-·DO
ORADOR, SERÃ PUBLICA DO POSTERIORMENTE.

O SR PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Corrcedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma bre·
ve comunicf_l.çào.

O SR. ITAMAR FRANCO PMDB-MG. Para uma
comunicação. sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Falarei sobre dois assuntos, rapidamente. O primeiro,
para solicitar a V_. Ex•. a inscrição nos Anais do Senado
Federal do tt:lex. do Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira,
Presidente da Associação dos Municípios da Microregião do Vale- do-Paraibuna, em Minas Gerais, a cerca
dos desvios do Fundo de Participação dos Municípios.
Quando, na última sexta-feira, nós levantamos aqui dú-viOas em "i'elaçào às cotas do Fundo de Participação, estávamos certos. Estamos aguardando a devida justifiCa:tiva do Governo para as oscilações que os Srs. PrefeitoS
detectaram.

O Sr. Virgílio Távora- Isso porque V. Ex.f. não_ ouviu
a explicação inicial já dada no próprio dia, ao findar da
tarde; e que hoje serão ampliadas.
O SR. ITAMAR FRANCO- Espero Sr. Presidente,
que elas sejam ampliadas, porque, sinceramente, as explicações de sexta-feira, com a ausência das autoridades
do Distrito Federal não me convenceram.
Outro assunto, Sr. Presidente, é que acabo de receber
inúmeros telefonemas solicitando informações sobre a
demissão do Ministro da MU:rinha. Evidentemente, não
sou a pessoa indicada para dizer o porque da saída de S.
Ex•. o Sr. Ministro da Marinha. Espero que o Senado da
República, nesta tarde, seja informado, pela liderança do
Governo, ou por quem de direito, por que S. Ex• o Sr.
Ministro da Marinha deixou o seu posto.
Sr. Presidente, não é porque se trata apenas de Ministro militar. Fosse qual fosse o Ministro, a Nação espera ...
O Sr. Virgílio Távora~ Razões de natureza pessoal, as~
sim S. Ex• disse. Sesão_de natureza pessoal, não de natureza pública nem política para serem desfiadas perante
qualquer auditório.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, esperamos, inclusive que, que sendo possível, a carta enviada a
SuJa-, ExCelência., O Senhor Presidente da República seja
dada a conhecimento a Nação, particularmente no caso,
ao SenadO-da RePdblica.
O Senador Virgilio Távora Já se adiantou. Estou certo
de que S. Ex•., que responde neste momento pela Lide-
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rança do GoVerno, hã de comp!etar as informações que
o povo brasileiro espera.

Como eu dizia, Sr. Presidente, não é porque se trata..de
um Ministro militar. Fosse qua[ fOsse o_ M.iniSirõ; a
Nação espera ter o melhor conhecimento e as razões ade~
quadas da saída do Sr. Ministro MaXinllníano da Fonseca. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:

Juiz. de Fora, 16 de Março de 1984.
Senador Itamar Franco
TLX00089
Senado Federal
Brasília- DF
Desejamos levar conhecimento vossencia que nossa
associação representando ponto de vista coeso trinta e
sete Municípios filiados, repudia veementemente asei~
lações descabidas transferencia quota do Fundo de Participação Municfpios, notadamente aquelas identica a
verificada corrente mês de março.
Ocasião em que tão sendo repassadas aos Municípios
lmportancias que Representam ap~nas um terço pr:_e~i
são oficial anteriormente anunciada, fazefldo com que
cronograma fisico firianceiro municfpaii'dadeS SeJa sensivelmente afetado.
Assim, como partimos do pressuposto de q:ue devemos
ter credibilidade junto aos nossos fornecedores, pos~o
que não podemos assumir comp·rofnissos sem honrã-Jos
nas datas fixadas, contamos apoio decisivo voSsenCia
sentido de que futuramente repasse cjüotaS fu-nda de participação municfpios seja asseguradas mais regularmente, sem ocorrencia atitude informa-se um total, para pos.:
teriormente creditar-se outra, porqui,-coilio -nos, Governo Federal também necessita credibilídide[tintô Prefeitos Brasileiros.
O presente telex, ma-nífesia ainda nào sO noss·a isp{;.rança de que no futuro tais fatos não venham a se repitir,
como também representa o mais veemente, formal e categorico protesto contra os falos ocorridos presente mês

~--

-

Cordiais saudações.
Marco Aurelio DiaS Ferrdnt
Presidente da Associação Municípios da MicroRegião do Vale do Paraibuna, Sede Juiz de Fora, Minas
Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para breve comunicação.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Registro o recebimento do Ofício n~ 4/84, do Sindicato da Indústria da Extração da Borracha no Estado do
Amazonas- que peço faça parte integrante dest.a comunicação -, ofíc10 pelo qual transmite a indignação, a incerteza e a insegurança dos seringalístas e seringueiros
do meu Estado com relação à retenção dos recursos destinados ao financiamento do custeio de sat'ra dà borfacht~ do ano em curso, que são liberados normalmente até
o mês de fevereiro~
A situação se agrava, Sr. Presidente, porque, a partir
do mês de abril, os seringais da Amazônia-- em particu~
lar do Amazornas e do Acre-:- que s.e localtzam nos altos rios - tornam-se praticamente inacessíveiS;~ cri( con~
seqUência da vazante d-as águas, E neste sentidO,...Sr, Presidente, como a produção da borracha atende ao postulado da política do Governo Federal de _exportar mais e
importar menos, e em atenção ao reclamo dos produtores de borracha do Estado do Amazonas, estou encami-

Õhando ao Sr. Secretário do Planejamento o seguinte telex:
-·Ministro Delfim Netto
Secretaria .de Planejamento da Presidência da
RepUbliCa
BraSília - Df'.
Solicito Vossa Excelência autorizar liberação recursos destinados ao financiamento do Custe-io da
safra de borracha do ano em curso para os produtores da Região Amazôníca, notadamente para os Estados do Amazonas e do Acre. Retenção do financiamento está causB:ndo graves prejuízos ~9s produtOres c trará danosas conseqüências para economia
regional, considerando, sobretudo que, a partir mês
de abril, as águas dos altos rios, onde se localizam
seringais de maior capacidade produtiv_a, atingem
níveis que não permitem naveg-ação e tornam-se inacessiveis. Essa circunstância espalha insegurança e
incerteza entre seringalistas e seringueiros, cujos
efeitos, sempre negativos, se propagam pelas safras
dos anos subseqUentes. Por outro lado, aumento da
- produçãõ.gorri.ífera ateflde aos postulados da administração federal sobre aumento das exportações e
redução das importações.
Saudações
Senador Fábio Lucena
Esta, Sr. Presidente, a comunicação. (Multo bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR. FÃBIO
LUCENA EM SEU DISCURSO:
~
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DA
BORRACHA NO
ESTADO DO AMAZONAS
SIEBEA
SEDE PRÚPRIA: Rua Barroso, 142- CaíX<1: postal,
-!76
Endereço Telegráfico SERINGALISTA
MANAUS -AMAZONAS
Ofício. 1)._1' 004/84
Manaus, 9 de março de 1984
Ex.ml' Sr.
Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt
Senado Federal Brasília- DF.
Senhor
Estamos nos dirigindo a Vossa Excelência, na qualidade de representante de uma parte do povo da Amazônia,
para pedir o seu .apoio para a luta que e:ste Sindicato vem
de,encetar, no sentido de sensibilizar o Governo federal,
em especial à Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, para que não retarde mais a liberação dos
recursos destinados ao financiamento do custeio da safra
de_borracha deste ano, os quais atê este momento não
chegaram às mãos dos produtores.
Não insistiremos ante Vossa Excelência sobre os resultados desastrosos que essa retenção causará à produção
gomífera. Lembr<lmos apenas que a última vez em que
esse atrazo ocorreu, há mais de 24 anos, todos os Estados produtores de borracha sofreram cons-eqüências danosas que se estenderam por várias safras.
Cremos, por isso mesmo, que as autoridades responsáveis pela adoção da medida injustificada. ignoram que os
seringais_ de_ _maior produção, notadamente no Amazo~
nas e ~o Acre, local!zam~se nos altos rios, cujas águas, a
pãrtir de abril, atingem níveis que não permitem a navegação e se tornam assim praticamente inacessíveis. Como, pois, atingi- los depois de junho, que é quando, segundo sabemos, aquela Secretaria prete1,1de, e issq se não
ac.o;JJ.t.eceLnenhuma circunstância em contrário, liberar o
financiamento'!
Com a queda da produção amazônica o Brasil terá de
importar borracha para ~~tender às necessidades de sua
indústria, e como conciliar essa medida quando se sabe
que a ordem é exportar mais e importar menos'?

~_Março

de 1984

Entregamos a causa dos produtores de borracha da
Amazónia nas mãos de Vossa Excelência. Seja, por favor;·rrassô ·a-dvogado nessa causa em que os constituintes
não somos apenas nós, os seringalistas, mas sem dúvida
alguma todo o povo deste imensa região, que sofrerá fatalmente, pelo aumento do desemprego e pela diminuiÇão do giro de riquezas, o que significa também menos impostos, as conseqüências danosas de uma política
econômica que não se aduna com os interesses do Brasil.
-- servü'rio-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e díntinguido
apreço. --Mustaf Said, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para breve
comunicação.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para~uma
comunicação. Sem revisão (Jo orador.)- Sr. Presidente,
Sr.S, Senadores:
Sexta-feíra, aqui presente o eminente Senador, Líder
do _PT_B, Nelson Carneiro, dizia que, antes à expectativa
que se gerara, não podia a Nação aguardar até segundafeira _para os _esclareciil!~Jltos sobre o chamado corte do
FundO de Participação dos Estados e Municípios no mês
de março, no mês corrente.
Att!Qd~os ao pregão de S, Ex~. que já quase no final
do Expediente, com os Estados que no momento nos
eram possível concatenar, afirmamos, então, que se tra~
tavª'justallJ:en,tedc um_equívoco da SAREM, que induzira o Banco do Brasil a transferir não uma cota, mas praticamente_ duas cotas, correspondentes ao mês não só de
março, como de abri!, para os interessados.
Hoje, voltada a vida normal a Brasília - que a vida
administrativa, sabe V. Ex', sabem os Srs. Senadores,
que nesta Capital tem que se medir de segunda à sexta
pela manh~ -, podemos aditar mais alguns esclarecimentos que serão justamente apreciados pelos Srs. Senadores, máxime pelo Senador ltumar franco, que está tão
ansioso por tê-los,
...
A transferência dos Fundos de Participação dos Estados c Municípios é feita mensalmente e de forma automática, pelo Banco do Br<lsil, até o dia 15 de cada mês,
com ba.se na receita do IPI c do Imposto sobre a Renda
classificada no mês anterior e nos índices fixados Pelo
Tribunal de Contas da União, de acordo com parâmetros estabelecidos no Código Tributário Nacional e legislação posterior.

Tradicionalmente, a primeira transferência do ano
{mês de janeiro) é expressiva, tendo em vista o fato que é
calculada sobre a receita classificada no mês de dezembro (em que atinge seu maior nfvel do ano).
Diga-se _de passagem, no mês de dezembro, até o dia
3!, todos os bancos têm que recolher ao Banco do Brasil
-o fruto de sua arrecadação, de que rcsponsáveís são.
No mês de fevereiro, há u menor transferência do ano,
considerando-se que a receita base para o cálculo é aque·
la classificada em janeiro, mês em que o caixa do Teseu~
ro Nacional tambCm apresentu resultados menos favorá.
veis.
A recuperação dos valores dos Fundos começa a se verificar a partir de março e ;.ttinge seu maior vcrlor do ano
(exccto dezembro), bem entendido no mês de junho,
quando começam a contribuir negativamente para as
transferências as devoluções do Imposto sobre a Renda
- Pessoa física.
No ano deJ984 este quadro sofreu importante modificação, tendo em vista as antecipações de recolhimento
do Imposto sobre a Renda- Pessoa Juridica, ocoiriaas
em janeiro -diretamente no Banco do Brasil, fato que alterou o comportamento tradicional da receita no mês.
Com isso, a distribuição dos Fundos de fevereiro, que
historicamente deveria ser de aproximadamente um
quarto do que havia sido distribuído em janeiro (exercício-de 1983), foi praticamente igual à do referido mês.
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No mês de março, de acordo com as estimativas da
Comissão de Programacào FíriilriCetra, -Com base na re~
ceita classificri.da em fevereiro, as transferênciaS do FPE
e FPM deveriam totaliZar Cr$ !58 bilhões (decréscifuO
de Cr$ 62 bilhões em relação à distribuição de fevereiro,
face à alteração do perfil da receita de janeiro, anteriormente explicada).
Há alguns dias, o Banco do Brasil recebeu da Secretaria de Articulação com Estados e Municípios - SAREM expediente recomendando a aceleração da classiticaçào da receita de Imposto sobre_a Renda e IPI, de forma a permitir que os valores classifiCados nos sete primeiros dias de março fossem conSiderados como base de
cálculo dos Fundos de Participação dos Estados e Municfpios no próprio mês de março,_A medida objetiv~va
impedir queda dos valores dos Fundos, comparativamente a feverCiro.
Com essa providência, o valor dos Fundos incórpõfaria, antecipadamente, parcelas rdatívas ao mês de abriL
De um valor normal de Cr$ 158 bilhões, os Fundos rec_e-__
beriam, em março, Cr$ 453,5 bilhões, ou seja, CrS 295,5
bilhões de desembolsos adicionais do Tesouro NadonaCConsta(ado o fato,-0 MiniStériO--clã Fazenda determinou ao Banco do Brasil a sustação da medida, de forma
a que somente fossem creditados nas contas dos Estados
e Municípios os valores dos Fundos devidos no mês de
março.
Em resumo, o que o Banco do Brasil está creditando
efetivamente aos Estados e Municípios é o valor devido
pelo Tesouro Nacional aos Fundos de Participação, no
mês de março. A instrução da SAREM implicava transferir recursos indevidos em março, promovendo_ uma antecipação de transferências qú-e ocorrerãO em abril.
Mais aíflda, se tal persistisse no mês de abril, o baque
das cotas dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios seria incalculável, praticamente os Estados ficariam sem as cotas_ de abril que foram ligadas àquelas outras de março, por essa decisão_ da SAREM, que o Ministro da Fazenda houve por bem tornar sem efeito.
Eram essas explicações que tínhamos de dar, baseado
em nota que solicitamos do Minístro da Fazenda.
O Sr. Passos Pôrto -

Permite V._ Ex~ um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- COrri m-Uito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Passos Pôrto- Senador Virgílio Távora, eu-estou chegando agora da SAREM aonde fui justamente
saber das razões __da sustação do pagamento. A minha
impressão, e acho que a impressão de todos os prefeitos,
é de que a referência seria ao mês de fevereiro e não
março, porque o mês de fevereiro, que sempre foi 30% de
janeiro, eles anunciaram que seriam !05% em janeiro e,
no entanto, esses recursos de fevereiro é que foram cortados em 70%. A notícia que nós temos aqui e cjue os prefeitos estão transmitindo através do telefone é de que a
cota de fevereiro ê que foi sacrificada.
O SR~ VIRGILIO TÁVORA- Que é recebida em
março. Porque, eminente Senador, a cota de um mês é
recebida no ou_tro. Então, em março eu recebo aquilo devido a fevereiro. Então, apenas aqui transmitimos esclarecimentos. que nos foram solicitados, sem aduzir um
ponto a mais nem a menoS. Sobre esses esclarecimentos é
que gostaríamos de ver a discussão centrada.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, estive há poucocom o Prefeito de Rondonópolis, de Mato Grosso, e
dizia-me ele que não voltaria mais à sede de seu município porque esSes recursos jâ estavam comprometídOs,
para pagamentos agora no mês de março, e, no entanto,
fora surpreendido com esse corte, que é decorrente não
de um aviso da SAREM, mas de um aviso do próprio
Ministério da Fazenda, que mandou sustar o pagamenteo em 70%...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- É o que dissemos. Os
453 bilhões, a Caixa do Tesouro estava programada para
os 158 previstos, quando a SAREM tomou essa medida
que o Ministério da Fazenda houve por bem tornar sem
efeito.
Mas, se V. Ex~ diz que as agonias do Prefeito de Rondonópolís são grandes, imagine a de um Senador que
tem ligado a si,justa ou injustamente, _quase_ dois terços
de uma centenã -cte municípios e que todos eles o fizeram,
de sexta-feira, até o momento em que fala, insistir junto
às autoridades competentes para ser dada uma solução
equânime ao fato.
Aqui, o que esütmos fazendo ê apresentar a versão o fi~
cial do que houve, conforme nos foi solicitado. Óbvio, se
dependesse do Vice-Líder do Governo, os Estados recebiam isso e mais algurpa coisa. Ele foi Governador do
Estado c sabe que, para aquelas unidades federativas do
Nordeste, que têm pequena renda oriunda do ICM, relativamente falando às outras, as do Centro-Sul, esta queda é verdadeiramente catastrófica,
O Sr. Itamar Fanco- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não. Ouço, com
todo o prazer, o aparte de V. Ex• Enquanto a Mesa for
aceitando que sejam dados apartes ...
O SR. PRESID~NTE (Moaçyr Dalla)- Eminente
Senador Virgílio Távora, a Mesa está aceitando os apartes no período de breve comunicação por entender
tratar-se de assunto relevante e que deve ser discutido,
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Mas é justamente isto. Sr. Presidente, que estamos dizendo aos nobres aparteantes. Enquanto V. Ex• for aí, deixando, os apartes podem vir.
O Sr.Itarnar Franco- Nobre Senador, veja V, Ex•- e o Sr. Senador Passos Pôrto n_ãQ_~t~a aqui presente na
sexta-feira- quando levantamos a nossa voz ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Imediatamente procurado, foi ou não atendido?
O Sr. hamar Franco- V. Ex•, aliás, foi muito benevolente quando disse que trabalha de segunda a sextafeira, peta manhã. Acho que V, Ex• exagero~ um pouco.
Acho que não se trabalha. de segunda a sexta-feira, de
terça a quinta-feira, ainda acredito ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não se incomode, seria um pouco de oposicionismo de V, _Ex• Senão, o Sr.
Ministro não se_ teria dado ao trabalho ...
O Sr.ltamar Franco- Não vamos discutir o trabalho
das autoridades federais, o problema, no momento, não
é este. O que desejo dizer a V. Ex• é que, se não tivéssemos levantadO a nosSa voz, assim como a de outros Se~
nadares e Deputados, contra, esse equívoco da SAREM,
nobre Selladof Passos Pôrto, iria permanecer. Ainda no
sábado, recebi um telex do Presidente da Associação do_s_
Municlpios da Microrregião do Vale do Paraibuna, que
congrega mais de 37 municípios ...
O SR. VJRG{LIO TÁVORA- Eminente Senador,
permita-me deixar bem claro. Procuramos mostrar aqui
que tinha havido uma antecipação, porque justamente
'
ninguém tirou nada.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex•, então, me permitiria
que lesse apenas um parágrafo do telex que recebi, além
daquelas considerações que fiz na sexta-feira.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Perfeito.
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O Sr. Itamar Franc;o - Esse telex foi assinado, como
eu disse, pelo presidente da Associação dos Munidpios
da Microrregião do Vale do Paraibun~.
Juiz de Fora, 16 de março de 1984.

-!LX00089Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasília/ DF
Desejamos levar conhecimento vossênCía -que
nossa Associação, representando ponto de vista
coeso trinta e sete municipios filiados, repudia veementemente _ oscilações descabidas transferência
quota do Fundo de Participação municípiOs, notadamente_ aquelas idêntica a verificada corrente mês
de março. O~ião em que estão sendo repassadas
aos municípiOs-rmpoitâncias que representam apenas um terço previsão oficial anteriormente anunciada, fazendo com que cronograma físico financeiro mUnícipalidades sCja sensivelmente afctado.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ex•, nós não estamos
em divergência, como se diz aí. Não estamos, porque estamos dizendo a V, Ex~ que justamente, se_ dependesse do
Vice-Líder do Go-verno, estaria tudo colocado mesmo
em março, embora fosse pequeno o Fundo de Participação correspondente a abril.(O Sr. Presidente faz soar a
campainha.)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, vou encerrar o
aparte. Só para dizer, Senador Virgílio Távora, é que, às
vezes, ao contrário do_que pensou o Senador Marcondes
Gadelha, o protesto e a explicação são necessários para
que o Governo venha esclarecer uma coisa que ainda é
preciso solicitar dos Srs. Prefeitos, se estão recebendo ou
não a devida cota que a Constituição lhes assegura.
O SR. VIR:GILIO TÁVORA- Sr. Presidente~ Srs.
Senadores., acreditaffios que esses esclarecimentoS, somados aos que, em sexta-feira aqui prestados já servem de
baSe para uma discussão mais ampla sobre o assunto.
Solicitaram·nos o Por quê, demos as razões do Governo.
Se nos perguntam se estamos de acordo, diremos claramente que achávamos muitíssimo melhor que fosse conservada a sistemática atual e avisados os Estados de que
em abril o seu Fundo de Participação, e os Municípios
também, estariam desfalcados dessa cota que foi indevidamente, segundo dizem as autoridades, em março. Mas
issO- é opinião pessoal. O Governo, pelo seu Ministério
da Fazenda, responsâvel pelo fluxo de caixa do Tesouro,
é que achou que n~o podia proceder desta maneira.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daila)- Concedo a
palavr:.1 ao nobre Senador Almir Pinto, por permuta com
o nobre Senador José Fragelli.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE .4 REVISÃO DO ORADOR, SE!U PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.·
Altevir leal- Eunice Michiles- Claudinor RorizGaivão Modesto- José Uns- Marco Maciel- João
Lúcio- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João Calmon- Roberto Saturnino- Amaral Furlan- Gastão
Müller- Saldanha Derzi- Affonso C amargo- Enéas
Faria - Jaison Barreto -Jorge Bornhausen -Pedro
Simon.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ___; Sobre a
mesa, comunicação- que vai se-r lida pelo Sr. !9Secretário.
É lida a seguinte
Em 19 de março de 1984
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devi-
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dos fins. que esta liderança deliberou píOJ1~W a ·substi~
tuiçào do nobr~: senhor Senador FÃ.BIÓ LUCENA, relo
nobre senhor Senador JOS't: FRAGELLI, na Comissão
de Finanças do Senado Federal, na qualidade de Titular,
Aproveito a ornrtunidc1de para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estim<l e distinti Conside·

ração.

Humberto Lucena, Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE ( Lomanto Júnior) - Será feita
a substituição solicitada.

É o seguinte o pro,ieto re.fcitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 90, de 1983
(N~'

2.747/80, na Casa de oriRem)

Acrescenta dispositivo ao art. 791 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto--lei n~
5.452, de J9 de maio de 1943, dispondo sobre a consti~
tuiçilo de procuradores.

O Congresso Nacional decreta:
O SR. PRESIDENTE (L(lmanto Júnior)- Está finda
a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Cúmurã n"' 21, de 1983-(119 5.472/81, nÜ Casa de origem), que dá o nome de "Bernardino de Souza" à
ponte sobre o rio Real, na BR-101, divisa dos EstaM
dos da Buhiu c de Sergipe, tendo

n• i03, de 1983,

da Comissão
- de Transportes, Comunicações e Obras PúbliM
cas.
Em votaçi'to o projc1o, Ciíl turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. {Pausa.)
Rejeitado.
A mutéri:t vai_oto Arquivo. feita a devida comunicação
dos Dcnutudos.

~~ Ci!rn~tn1

É o sc,rwinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2I, de I983
(1\'9 5.472, de I9fll, na Casa de ori2cm)

Dá o nome de ''Bernardino de Souza" à ponte
sobre o rio Real, na BR-101, divisa dos Estados da
Bahia e de Ser~ipe.
O Con_gre._o.so Nacional decreta.
Arl. ]9 A ponte sobr~ I) rio Real, na BR-iOl, divisa
dos Estados da Bahi~1 e de Sergipe, fica denominada
"Ponte Bernardino de Souza".
Art. 29
cação.
Art. J9

"Art. 791
! I'

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 2:
VotuçUo, cm turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 90. de 1983 (n9 2.747/80, na Casil-~de origem). que acresccntil dispositivo ao art. 791 da Conso!id<Jçào das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nç 5.452; de I~ de maio de 1943, dispondo sobre a constituiÇ11o de-ProCUáidores, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 905 e906,
das Comissões:
-de Constituição e Justi~;a, e
- de LC2islaçio Social
Em votação o nrojeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se <Jcham. (Pausa.)
Re.ie\tado.
A matéria vai ao Arquivo, devendo se-r feifi cOrlluniM
cação à Câmara dos Deputados.

§ 39 _Qualquer das partes pode constituir advog;ado mediante simples decl:.tração feita peruntc a junta
de Concilíução e Julgamento, em audiência, reduzida a
termo e.assinada pelo outorgante, ato que conferirá ao
procumdor designado todos os poderes gerais para o foro."

Art. 29
cação.
Art. 3~'

Esta lei entra em vigor na da til de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 143 de 1983 (n'? 4.120/80, na Casa de
Origem), que altera a redação do art. !Ii da Lei n9
1.71 I, de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos funcionários Públicos Civis da Uníào, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n9 909, de !983,
d<J Comissão
- de Serviço Público Civil.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Paus<J.)
Rejeitado.
O Sr. José FraJ!:elll- Sr. Presidente, peço verificação
da votação.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) proceder à _ve~ific~ção solicitada. (Pau_sa.)

Vai-se

Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência irá suspender a sessão por alguns minutos e convocar ao plenário Os Srs. Senadores que se encontram e'm
seus gabinetes,
Está suspe'nsa a sessão.

(Suspen.w à.~ 16 horas e lO minutos, a sessão é reaherta às !6 horas e 20 minutos.)

-o SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)~

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Concedo a
palilvra no nobre Senador Humberto Lucena, como
Líder. para uma breve comunicação.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVIS.:CO DO
ORA DOR, SERÁ PUBLICA DO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varg:as) -Concedo a
palavra aú nobre Senador Aderbal Jurema.

<O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronunc;a

' 2'

Votação, ein turno único, do Projeto de Lei da

PARECER FAVORÁVEL, sob

Art. !<? O art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decfeto-lei n_9 5.4~2, de f~> de ;na lo
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3":

O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE ,4 REVISÃO DO
ORA DOR, SERÁ PUBLICA DO POSTERIORMENTE.

Está rea-

berta a sessão.
Persistindo a falta de quorum em plenário, a Presidência se dispensa de proceder à verificação requerida. A v o·
taçã_o_da matéria fica adiada para a próxima sessão.
Em razão disso, as demais matérias da pauta, Projeto
de Lei do Senado n~> 120/81, Complementar; Requerimentos n9s. 857/83 e 6/84; Projetas de Lei do Senado n~'s
16/82~ 280/80 e 21/83, itens n~>s 4 a 9, em fase devotação, têm sua apreciação adiada para a sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jún_ior)- Esgotadil
a matéria constante da Ordem do Dia, voltaM$e à lista de
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Josê Frage!li.

o sc,c:uinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Como representante de Pernambuco no Senado da
República. \-·enho a esta tribuna para dar conta de um telex que actlbo de receber do Sr. Gilson Machado Guimarães Filho, Presidente do Sindicato d<Js Indústrias do
Açúcar no meu Estado. No telex, S. s~ transcreve um comunicado do agrônomo da Usina Cruangi, dirigido ao
Diretor daquela empresa, Sr. José Guilherme Queiroz,
sobre a situação de desemprego na zona norte de PerM
nilmbuco, abrangend_o cidades do porte de Timbaúba.
Diz na cartu que:
"Trabalhadores procuraram a Usina Cruang:i e,
desesperados. chegaram ao extremo de dizer que só
lhes restava, pan.l não morrer de fom-e, matar e rouM
bar".
Ora, Sr. Presidente, o Sr. Gilson Machado, com aresponsabilidade de Presidente dos Sindicatos das lildústrias diz:
"A correspondência acima dá conta de uma situação que tende ao agravamento, bastando considerar o fato de que a agroindústria canavieira, que ê
il maior mobilizadora de rnào-de-obra da região, e,
no momento iniciada entrcssafra, não vem sendo
atendida no tocante ao crédito agrfcola normal c
tradicional de custeio c renovação por falta de normas e recursos do Banco Central, tornando c_onscqüent_e: a acentuação do desempre,Q;o.
Tendo sido baldados atê agora os esforç-os dos
·dirigentes, do setor canavieiro junto à área econômica- federal de Brasília, na formulação de reivindicações o-u até mesmo na busca de entendimento,
este órgão de classe não se pode omitir cm chamar a
atenção das autoridades para a Zona da Mata de
-Pernambuco, que apresenta um Estado latente com
indícios de inquietação social".
Faço, portanto, Sr. Presidente, um apelo ao Dr. Afonso Celso Pastore, Presidente do Banco Central, para que
vá à Pernambuco e verifiq-Ue Jn loco a -situação de desesM
pero da zona norte do meu Estado, a Zona da Mata norte de Pernambuco, como também a Zona da Mata sul
que, com a chtressafra., está precisando não apenas de recursos mas, sobretudo, da pronta ação do Governo FedeTal através do Bum;o Central e do Banco do Brasil,
porque do contrário nós teremos, sem dúvida, dificuldaM
desde ordem social que poderão perturbar a vida e o tra~
b3lho daquele Estado ~overnado por um homem como
Roberto Mag-:,~lhàes, que não tem poupado esforços no
sentido de fazer com que Pernambuco atravesse uma das
fases mais difíceis de sua história econômica.
Era o que _tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seg;uintc discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Toda a Nação desperta para opinar sobre os graves

problemas que a afligem, As dificuldades que marcam

aos

nosso tempo retiram do silênciogabinetes e da normalidade de seus afazeres~ profissionais de todas as cate-

gorias, convocados para opinar -sobre as preocupações
que assoberbam o País. Nenhum exemplo seria mais significativo dessa movimentação do que a camranha pelas
eleições dirctas, fil) de água que se foi convertt:ndo num
oceano de reivindícaçõcs, e que já chegou aos gabinetes
presidenciais_,
Entre os fatos ilustrativos desse despertar justo será,
porém, ressaltar o Movimento Pró-Enge:nharia c_Jccnologia naçionais. Sob essa dcn_ominação c sob a coordenação do ilustre Presidente do Clube de Engenharia,
Mathcus Schnaider, entidades estudantis c associações_~
emNesariais unem-se a federações, confederações, conselhos regionais, sindicatos, associaçàe.<>_ profissionais de
engenheiros, arquitetos, agrônomos e químicos. São
mais de 100 entidades que os efeitos perniciosos da política recessiva tiveram o cond:.io de fundir nessa coordenação supra-partidária, de cunho patriótico e nacíona1ista.
A esta hom, Sr. Presidente, Senadores e Deputados
Federais do Estado do Rio debatem, na sede do Clube de
Engenharia, os principais Problemas atUais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Química. Deveres parlamentares inadiáveis impedem minha rresença, mas com
tão justo movimento desejo me associar publicamente,
como se ali estivesse comparecido pessoalmente.
Incorporo, por isso mesino, a C:stãs des_at<iviadas consl-=derações o manifest6 de tão importante movimento, assinado pelo Presidente Matheus Schnaider, e vazado nos
seguintes termos:
"Brasil ur_g_ente: :;t Retomada do D~s.cnvolvimento
O Movimento Pró-Engenharia eTec·nologia Nacionais é
fruto da utual situação brasileira, que obrigu à defesa de
um valioso patrimônio construído durante décadas de
trubalho árduo, visando propiciar ô população do País
os benefícios do desenvolvjmento akançado pela humanidade, mas que vem sendo dilapid<.~do cm decorrência
de uma conjuntura econômica insustentáVel
O enfra_quecimento da infra-estrutura tecnológica do
Brasil tem como conseqüência a destruiçao da empresa
produtiva nacional, o aprofundamento da dependência
tecnológica brasileira, com real ameaça à Segurança Nacional, provocando o retrocesso do País ao nível de subdesenvolvimento de 30 unos atrás.
Mais .a:rave ainda, nosso Brasil, que em paz sofre mais
do que os países sitiados pelas agruras e conseqüências
de uma guerra, perde, com o desmantelamento de suas
equipes técnicas e ·a descmprC.'!;O profissional, a própria
capacidude de reagir e apoiar a Retomada do Desenvolvimento.
A Retomada Imedata do Desenvolvimento é a nossa
bandeiru, pois somente através de um modelo económico reformulado que a possibilite, poderemos parar a sanp;ria de nosso mais importante patrímônio, a capacidade
tecnológica de realizar.
O Movimento Pró-Engenharia c Tecnologia Nacionais é concebido como uma ação integn1da de profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Química,
liberais ou empregados, com empresas nacionais a_glutinadoras de mão-de-obra.
São 350 mil profissionais, que se unirão a pelo menos
dez mil empresas, irmanados cm torno de um mesmo
ideal: A retomada imediata do desenvolvim_e(lto. O Movimento já conta com_ a adesão de mais de cem entidades
profissionaís, empresariais ou eStudaõ.US:De caráter suprapartídário, pacífico, ordeiro e legal, o
Movimento visa a conscientizar a opinião pública em geral, e, em particular, os Executivos e legislativos Fede-

r ais, Estaduais e Municipais, sobre a situação insustentável e as ameaças que pairam sare nosso País, bem como
sua progressiva deterioração declinando para um estágio
inferior de dependência tecnológica e gerando problemas
setoriuis e regioriais de dificil e lenta superação.
Espera-se com isso alcançar o apoio político indispensável paru :.i tese da Retom·ada Imediata do Des_envolvimento, assunto complexo mas viávd quando abordado
com competência, coragem e patriotismo.
O programa do Movimento Pró-Engenhuria e Tecnologia Nacionais abrange, em sua primeira fase, três ativida__des básicas:
I -Elaboração de documentos setoriais c regionais
visando t~ esclarecer problemas e definir objetivos e
relvind_LCaçQes- com a~plu divulgação na imprensa faladu e escrita.
-Açào intensiva de esclarecimento junto aos Le- )!TSlutivos e Executivos Federais, Estaduais e Municipais,
utravés de encontro com parlumentares, _e visita às Comissões Técnicas do Congresso Nacional, Assembléias
Legislativas e Câmaras dos Vereadores.
J - Dia Nacional de Protesto da Engenharia, Arquitetura, Agronorriia e Química- evento nacional" de demonstração de luto das categorias envolvidas, pela marginalização profissional, destruição _de nosso patrimônio
tecnológlco _e enfraquecimento da empresa produtiva nacional.
A segunda fuse do programa do Movimento prevê um
trabalho de todos os setores profissionais, no sentido de,
além de continuar atuando pela Retomada do Desenvolvimento, preparar documentos setoriais aprofundados,
rara entregur ao futuro Governo Federal a ser empossado, definindo claramente o que pensa e reivindica o Movimento Pró-Engenharia e _Tecnologia Nacionais.
A -participaçãO entusiástica, em todo Õ Brasil, de todos
os segmentos profissionais e empresariais, íá garantiu ao
MÕvimcnto a sua razão de ser e já assegurou o seu sucesso. A Retomada Imediata do Desenvolvimento é uma
bandeira de todos os brasileiros a que ninguém po_de ficar alheio, pois já é devida a uma geração a ausência de
perspectiva de melhoria de qualidade de vida.
A _omissão é culpada da desesperança de milhões de
compatriotas, e a História julgará com rigof-aqueles que
se abstiveram de cumprir o seu dever supremo: servir
com abnegação ao seu País?!"
Mas ao encontro de hoje se seguirá, na terça-feira, 27
do corrente, o dia Nacional de Protesto da Engenharia,
Arquitetura e Química, realizando assim sua Primeira
Manifestação Nacional da Categoria.
Filho de engenheiro, qu_e foi mestre- de· !ierações de engenheiros, verifico, e o faço com emoção e alegria, que
tão importante Movimento será conduzido dentro dos limites da lei, pacífica c ordeiramente, merecendo o apoio,
os estímulos e a ajuda de todos os brasileiros. Ele é mais
um fruto do divórcio entre o poder e a nação. De um lado, a naçãq jovem, desejosa de crescer c afirmar-se,_e que
não entende, não quer c não suporta mais as conseqüências de uma prolongada recessão; de outro lado, o Governo, que ainda nào conseguiu quebrar as barreiras
para o _desejado desenvolvimento. Ora, a recessão determina queda no ritmo de cr~cimento, multiplica falências e concordatas, gera desemprego, agrava a inflação.
Gera desemprego, repito. Assim, no fim da linha, a política recessiva nega um direito do homem, o direito ªo
trabalho, criando um exército de desempregados e desesperados.

_.SL Eresidente, Srs. Senadores. Parece chegado o momento de mudar de rumo, pondo fim à atual política
econômica, tão doutamcnte combatida nesta -Casa pelos
ilustres Engenheiros Roberto Saturnino e Itamar Franco, e tantos outros nobres colegas. O Brasil precisa retomar a fase de_crescimento, tão duramente interrompida.

Terça-feira 20 _ 0199

Há no pais inteiro um slo~n, que e.<;tá escrito no coração
e nas esperanças de todos os brasileiros:-

"EXPANSÃO, JÁ".
Por seus fins patrióticos c nacionalista_s, o Movimento
Pró-Engihharia C TecnolQgia Nacionais justifica o
aplausO de todoS os preocupados com-· os destinos do
país. Creio tradu?ir o pensamento, não só de meu Partido, mas de todo o Se._ntldP Feg,eral, uo proclamar que
movimento.<; como esse ·merecem ser exaltados e apoiados, para que a nação possa viver dias melhores, mais
prósperos e- mais tranqUilos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- Concedo a
palavru ao nObre Senador Saldi.mha Derzi.

O SR. SALDANHA OERZI (PDS- MS. Pronuncia
o

se~ínte

discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Perpetra-se novamente, em gabinetes .'!;ovemamentais,
outro a.c:inte 11. Nação. O pretexto é o de sempre- com
efeito, de tanto ser usado e invocado pelas autoridades
cconômicas começa a ficar monótono --é preciso adequar as instituições aos novos desafios impostos peJa críse económica mundial. Isto_ é, após utilizarem e abusarem de reméQios prescritos no exterior, de pílulas douradas pelo Fundo Monetário Internacional, cujos resultados ai estão: rec!!ssão, inflação, desemprego, para mencionar apenas os mais gritantes, investem contra as institUições na tt:"t-itativa de-Cãniuflar a negligência, a incompetência com que nossa economia tem sido gerida ultimamente.
Trata-se agora da propal:_~.da reforma bancária que, a
se crer nas notícias veiculadas pela imprensa -lamentavelmente a ún-ícU fonte diSponível, uma vez que o caracteríStico desprezo do Executivo pelos legítimos representanteS dO povo o projeto PermanCCe ainda secreto para
os--membros desta Cãsa - traz em seu bojo uma muda-nça significativa rias funções, nas atribuições e nas
fontes de recursos do Banco do Brasil. Trata-se de retirar
do Banco do Brasil s~as prerro.'!;ativas de autoridade monetória, repassando-as ao Banco Central, no intuito de,
reordenado o sistema financeiro brasileiro, ter-se urna
m:.tior unicidade dos orçamentos governamentais e, conseqüentemente, um maior controle do dispêndio público.
A intenção é uma, o resultado, contudo, será minar a
importância desta instituição, cujos serviços prestudos a
s.ocie-dude brasileira no decorrer de mais de cem anos_!
principalmente ao nosso produtor rural, tem sido dos
mais altos. e relevantes. Diminuir suaJ; atribuições, acapachur seu papel na economia nacional, cercear sua capacidade oreracional não há de servir a propósitos altaneiros, não há de atender aos mais lep;ítimos interesses
do povo brasileiro. Mesmo por que, como nos lembrou
há dias. o preclaro ex-Presidente da Comissao de Finanças da Câma·ra federal, o Sr. César Prieto: "Retirar
funções do Banco do Brasil c passar para o Banco Central ou sub~tituir atribuições de: um órgão são medidas
tão simples e sem importância como mexer nos sofás da
sala".
Por que então, Sr. Presidente, esta investida contra ·a
Banco do Brasil? Contra esta instituição que, em sua
centenária existência, jamaiS eSteve envolvida em escândalos financeiros, cm ajudas a inescrupulosos do tipo
DELFIN, CAPEM!, Coroa-Brastel e inúmeros outros
que. certamente, não enobrecem a história do Banco
Central.
Por que então, Sr. Presidente, esta insidiosa tentativa,
ap<.uentemente estimulada pela presidência do Banco
Central, de reduzir a importância do Banco do Brasil?
A quem pode interessar essas mudanças da Lei n9
4.595, de 3 I de dezembro de 1964, que ordena o Sistema
Financeiro Nacional? Aos interesses maiores do povo?
Certamente que não. Servem apenas aos baiicm; privados e a mais ninguêm. São modificações que vêm benefi-
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ciar aind<l mais aos banqueiros Que percebem, na diminuiçiio do Banco dn Brusil, uma excelente oportunidade
pnra <tlar)!arcm seu camrn de ação. na rrútica ~.;udu vez

mais revoltante c cscundulllSa de umn agiotagem_ sem
rtecedcntcs na__hjsLória de nações civilizadas.
Substiwir atribuiçôc~._rclir:tr funções não trarão certamente ordem c di~!.:iplina :10 mercado nnanceiro, nà<.l
estancariio este vcrp:onho~o procc,,.so de transferência de
rendas in~taur:1do n11 País, através de um simulacro de
"'opcn markct", não impedirão o funcionamento d~ta
ciranda financcifã que cmrOl)fC~e diariamente o Brasil
ao premiar a quem não trabulha c especula c ao penali-

zar a quem labutu e investe.
De:<.truir o Ban,;o do Brasil serve apenas aos ;:giota~.
doméstkos ou estrangeiros, que sugam continunmcnte,
amparados pela atual política cconômica, toda a parcu
rcnd:l gerutla no Bra~il, que escoa para os cofres cJda vct.
mais abarrotado~ dl1S banqueiros.
O Banco do Brasil é huje um p:1trimônio do p(WO bru~
sik:lro, um patrimônio duramente amealhado c mantido
pc!u dedic:lç:io e e..o;;forço de seus fundonúrios, que levam
aos rinc-õc5 mais distantes o apoio à produção agrícola,
ao pequeno c médio produtor. ao cxport:tdor c a todos
aqueles que contribuem p:Jra aumentar a riqueza nacio~
na I. É preciso ress<tltar, Sr. Pn::..>it.h!ntc:que Õ vC"refa-âdro
Ministério da Agricultura deste País tem sido o Banco
do Brasll, com 3.080 dependências cm funcionamento.
das quai.;; .1.87 são pnsh>S avunç:1dos de crédito rural c
uma alocação de mais de JO':'o do total de seus emprésti~
mos à atividadc agrícoht.
Ê preciso rnen.eionar, també"nl, o importantíssimo papel que o Rtn<:o tem representado nu formação de recursos humant)s rara 1l dest•nvo!vimento nacional. na valori..:açào e aprimoramcnt{l do homem brasileiro. Seu quadro de pessual. atualrncnte com mD.is de cem mil fllncionúrios, rcpresentâ-i~unbém um p:ttrimõnio desta NaÇUo-pcln que possui de capat:itaçào e dedicação ao intcres..sc
púbiÍt'(J. Não rode, portanto, ficur b. mcrc~ dos "lobb~s
tas" d(Js b;.tnqueinls privados que, na ünsia C:e destruírem a instituição. ac:.usam lcvianumentc seus servidores de re~:cbcrcm vuntagcns recuniürias acima das possibilidudcs atuuis du ceonomia. Ora, Sr. Presidente. t!!ill
sido precis<tmcnte esta política de remuncruçào adequadu pratic:td<t pelo Banco do Brasil a responMJVel rela cxv
celéncia do ."CU quadw de sc-rvidllrcs, cujos préstimos ao
País, dentro e foru do Bunco, indusivc nas prineiruis assessorias técnkas do governo. são incontáveis. Ademais,
como fular de :1lto~ salái-ios quando, crudidos peio processo inflacionl1rio, j(t não permitem senão uma modesta
subsi.~téncia, j{, nào mantêm sequer um padrào digno de
existênl'ia.

A reforma necessdria, impre~>cindivel, inadi:ívc! nãO- é
a de atribuições c funções das autoridades monetárias. O
que se precisa é que haja uma autoridade monetária capaz de por ~,·obro a dcsenfrcudu especulação finunccira
que d<tnifica o pro.:csso produtivo nacional. Necessitamos sim de um:1 autoridade capaz de punir as fraudes c
sanear o mercado, de uma autoridade monetária que
equacione a questão da dívida pública, hoje na casa dos
27 trilhões de cruzeiros, que mantém as tuxas de juros em
patamares insuportC1vcis, destruindo a capacidade cmpreendedlH<l dos fabricuntes nacionais. O que se precisa,
Sr. Presidente, é de uma política cconõmlca ob,ietiva,
coerente. elaborada u partir dos interesses nacionais, ca,
paz de reconduzir este Pais à trilha do crescimento c
bcm-estar e<.:onômi<.:os.
Er:t <J que tinha a dizer, Sr. Presiden-te. (Muito-bCin!)

O SR. PRESIDENTE (lcnoir Vargas)- Concedo a
pa\o.wn.\ aü nobre Scnr~dor G"J.&l~o Mütkr.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB-MT. Pronuncia
o se_guintc discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:

DIÃRIÜ, DO_C01>JSLRESê-O NACIÇJNAL (Scção ll)

O Estado de S. Paulo do dia li do eorrente- rublicou
importante entrevista concedida pelo Almirante de- Es~
quadra Júlio de Sú Bierrcnbach, digno Ministro do Surcrinr Tribunal Militar, preconizando da ncecssidude de
se voltar a eleição dircta do Presidente da Rcp(lblica.
Pela import(mcia do entrevistado. deliberei fazer cons~
ta r ÓllS Anais destu Ca:.a do Congresso Nacional, a.manífestaçào de tiio alto significado por ela \'ir de quem tem
" rcspnn~uhilid<tdc de excrr.:cr um elevado r.:urgo na vida
púh!i..:a hrasikira. Ali;.í.s, de~t:.io ~ess~ltur que_ o Almiran~
!C-(ic E.squudru Júlio dt! S:.í Bierrenb:u::h. deswcou-se
sempre relu suu independência de atitudes e, daí, sua inUiscutívd força moral.
Fra o que eu tinha a di7cr. (Muito bem!)

que eventualmente apareçam no meio de- 200 mil
à~ vezes não passam de 50 con;;tituindo-sc assim cm uma minoria,
que nào causa a menor apreensão".
O que ocorre. sc~undo o almirante, é que a cor
vermelha ap:trcce mais, "e os que levantam as bandeiras csa)lhem os melhores lug:arcs, mas geralmente o número de bandeiras vermelhas é ínfimo".
pe.'>.'>l)as poJem impressionar, mas

Corrupdo
Sohn: o problemu da corrup1;ào, o ministro Bicrre.nbueh defendeu a adoçUo de critérios mais rigorosos, e- afirmou que basta, apenas, "aplicar a lei". CÍ·
tando o Esc-C!ndulo da Mundioca, '"em que o crime
ficou, praticamente, impune".
....0 maior envolvido fugiu c até agora não foi cncontwdo, o que c_;~;.istc é. também, a tendência de se
subeslimar os crimes, e. assim, delitos gruves, como
peculato. Us vezes, podem ser transformados, lamentúvdmente. cm delitos supostamente menos
gmves, como a aproprh1c;;ão indébita". enfutizou o
almintnte.

DOCT.\1 f,\ TO A (}L' E SE REFERE O SR.
G.·IST·IO ,\1/}Ll.fR F\1 SE!' DtS('('RSO:

BIERRENBACH DEFENDE
DIRETAS J/\
1-1/lio Contreila.1-- ·va súcur.•al do Rio
O ministro do Superior Tribunal Militar,
almirante-de-esquadra Júlio de Sü Bicrrcnh:.tch. disse a O Estado que a deiçi\o di reta para Prc~idcnte da
Rcpúhlir.:a "dcv_c ser resla.bcieódajá para a sucessão
do Presidente Figueiredo. e não apenas para 1988".
Bierrenbat.:h. L!Ue foi o primeiro oficial general do
movimento de 6-l- :1 defende-r, cm 1977, u candidatura de um civíl à Presidência da República, revcioJ,J
que (lcredita Tl:t vitória do vice-prcsidentc Aurcliano
Chave~ cm uma eleição diretu.
E!u afirmou que não vê "a menor necessidade da
dee.rctução do estado de emerg:encia. em Brasí!í:l,
rara a votaç?to da emenda Dante de Olivcir<:t-, dia~
de- ahril", ljUC tem o objetivo de restabelecer a
-ej_~_iç~o di reta, "porque OPovo brasileiro é um povo
ordeiro". O ul!llirantc de-fendcLI "o restabelecimento
d:ts prerrogativas do Congresso N.adonal c o fim da
aprov:tçào de leis pelo expe-diente- de de-curso de pmzo, ·rorque o BraSil precisa de Um Legisla ti\. o forte.
de um presidente forte, eleito diretamt:nte, c de um
Judkiúrio independe-nte".
"Sou favoróve! ü eleição dirt:ta j{l, e não tenho receios em relaçtio a ela". reiterou Bicrrenbar.:h. Ao
responder a uma pergunta sobre as declarações dos
militures ljuunto ü possibilidade de o goycrnador d<J
R in de Janeiro. Lcune! Rrizola, ser eleito em c!dçiio
&reta, Bierrcnhaeh eonsiderou que ··não haveria
este riSco".

M&is Autoridade
O ministro a.~sinalou que um presidente eleito em
pleito direto .. teria mais condiçilo de enfrentar a crise e mesmo mais autoridade do que um presidente
eleito indirctamcnte", como ~tú previsto alualmentc.
Para o ministro do STM, em um pleito dircto
para prc~identc, "cada _eleitor participa da es<:olhu
do novo PrC.~identc da República, infl_ui~do nlais
decisivamente, e isso dú ao presidente mais respaldo
popular''.
"Um presidente eleito diretamente assumiria, assim, com mais autoridade, em março de l 985. do
que um eleito indirctarnente", enfatizou, ainda, o
ministro Bierrenbach. O ui mirante salientou que a
reali7aÇ~() do comício pró-dirctas para presidente,
dia 21, n:1 avenida Presidente Vargas, defronte à
Candelária. no Rio, "nào causa preocupaçõe;;", e
citou eom<1 exemplo os jú realizudos em São Paulo,
na praça da Sé, e cm Bel<) Horizonte, rl~1 nr.:tca da
Uherdade.
Bierrcnbach. refe-rindo~se ao comido que !lerá
realiLado no Rio, disse que "as bandeiras verm'e-lhas.

Um Militar Independente
O almirante Bierrcnbacb tem a imagem de um
militar independente, pelas atitudes que tomou desde a década de 50. No golpe de li de novembro de
1955, quundo o ministro da Guerra, Gene-ral Lott,
impediu - sob o prelcxt<J de evitar um golpe dois ptesidentes constitucionais, C:.lfé Filho c Cario~
Luz, apoiou o presidente que estava exercendo o
c::rtgo. Cãrlos Luz.
Em 19tí0. depois de pedir licença para tratar de
assunto dC inte-re.o;;se. partieular, participou da campanha de Júniü Quadros. junto com o então jZOver~
nador carioca. C'arlns Lacerda. No ,e:ovcrno J~Jào
Goufart. foi um dos primeiros oficiais que se opu semm ostensivamente ao presidente, devolvendo as
sutis condecorações.
No movimento de 64, foi nomeado para as
funções de interventor em Santos, assumindo o cargo com a wndição de ficar o mínimo de tempo nccessúrio. Graçus ao diálogo que em sua !!,estão man~
tevc_com os trubalhadores, estes foram à sua posse
nn contando do !"' Distrito Naval.
No fiou! do governo Gebel. deu uma entrevista~
em Brasília. defendendo a tese de que Figueiredo
deveria ser o último militar a assumir a Presidt:nda.
passando o poder rara um civil. Em !981. não aceitou o relatório no inquérito da hombu. do R iocentro. que considerou insuficiente.

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas.}- Nad::~ mais
huvendo a tratar, v~)tl encerrar a prese-nte sessão, designando Jl<lf::l a scssào ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA

Votaçilo. cm turno único, do Proje-to de Le-i du Câmara n<: 143, de 1983 (n"' 4.120/80, na Casa de origem), que
altera a redução do art. I 12 da Lei n"' 1. 711, de 28 de outubro de 1952 :._ Estatut<J dos FunCionários Públicos Civis du União, tendo
PARECER FAVOR;\VEL, sob n9 909, de 1983, da
Comissão

-

~e

Serviço Público CMI.

2
Votaçào, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 120, de 1981- Complementar, de autoria do Senador
Cunh<l Lima. que acrescenta dispositivo à J..ei Complementar n"' 26. de! I de setembro de 1975, que unificou o
PtS-PASEP. tendo

DIÃRIO DQCONGRESSO NACIONAl (Seção 11)

Março de !984

PARECERES, sob

n~'s

858 e 859, de f9s-3,.das Comis-

sões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Finanças, favorável.

3
Votação, em turno úriiCO, do Rcqucrímento ri9-857;ae
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos term.os dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros. para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias publiC<ldus na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem L.--omo a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. (Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)
4
Votação, em _turno único, do Requerimento n'l 6, _de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do arL
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério. da
Previdência e. Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, pre.<>te informações Sobre a crise económiCa-e
financeira da Previdência e Assistência Social.

s
Votação, em primeiro turno, do Projeto de leí do Senado n~ 16, de !9g2, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n~s 817 c 818, d-e 1983, das CorriiS-:..
sões:
-de Constltuh;:ào e Justiça, pe\:1 constitucionalidade e
iuridicidade; e
-de Economia, favorável.

6
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do B_rasH opine sobfe a esCOlha
de magistrados que devam integrar T dbunais com jufisdição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n9 634, de 198_3, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José Ignácio Ferreira.
7

Votação, em primeiro turno (apreciação prclimi"llar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Re~imcn·
to Interno), do Projeto de Lei do Senado ns> 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiros, mediante subsfdio, nas condições que específica, tendo
PARECER, sob n9 710, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer·
rada a sessão.
( Le~·anta-se a se.uão às 17 horas e 40 minutos.}
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viário. E, na atual conjuntura, interessa pouco discutir se

MARCO MAC'!EL NA SESSÃO DE 16-3-84 E
OVE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,

isto foi um bJ::m ou um mal, sendo preferível procurar en-

SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MARCO MACIEL (PDS- PE. Pronuncia o
seg-uinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,
para alcançar seus objetivos de desenvolvimento, e <1té
mesmo para garantir a própria sobrevivência, uma
naÇhO Precisa contar com serviços de transportes e custos económicos e sociais accessívcis à sociedade.
No caso brasileiro, as dimensões continentaís do
País e as características- de concentração observadus em
suu economia tornam vital para o conjunto da sociedade
u existência de adequado sistema de transporte; é necess.ãrio promover integração ínter e intra-setorial de
matérias-primas e insumos, bem como atender as demandas sempre crescentes por transporte de passageiros,
sobretudo urbãnos, dada a ParticipaÇão -c~ada Vez maior
da população das cidades no total da população do País.
Fatores diversos, ligados às características peculiares
da formação econômica do Brasil, originaram dístorções
e disfunções conhecidas no nosso sistema de transporte.
C_o_ncebido, originalmente, para atender às necessidades
de conduzir mercadorias das regiões produtoras para os
portos de onde seriam exportadas, esse sistema não foi
capaz de promover, de inicio, efetiva integração nacional. E quando, já na segunda metade deste século,
implantaram-se troncos viárlos destinados a integrar as
d.iferentes regiõ_es, fatores diver~os, e_ntre os quais adisponibilidade de energia barata proveniente do petróleo e
as condições económicas então vigentes, induzíiam o
país à cOncentração na modalidade rodoviária.
Tais ·problemas agravaram-se sobrt!maneira com o advento da_ crise energética mundial, deflagrada no ínfcio
da década de 70. Na realidade, os altos custos econômicos-e..sociais daí resultantes, não tendo aínda a Nação
conseguido prescindir, em escala significativa, do petr(;_l(!O i~ por! ado, sobretudo no que se refe_r~ p.os transPOr~es, tê~ exercido papel preponder_ante mi crise -em
que se debate o Brasil.
Parece-me, portanto, oportuno centrar atenção sobre
este segmento da infra-estrutura económica, que se coloca no fulcro de todo o processo de geração e ·realimentação da crise.
__ Q sistema nacional de transporte caracteriza-se, como
já disse, pela preponderância do subsistema rodoviário
sobre os demais, a qual se materializa sob diversas formas. Em termos de extensão das redes, a rodoviária excluídas as estradas vicinais de precárias condições de
tráfego- é nada menos que 15 vezes maior que a ferroviária, li vezes maior que a hidroviãria atualmente em
uso e 245 vezes maior que a malha dutoviâria- considerados apenas os serviços de suPerfície: estende-se por 4-50
mil quilómetros aproximadamente, em comparação com
os cerca-de 29 mil quilómetros de ferrovias, 41 mil quilômetros de hidrovias e 6 mil quilómetros de dutos.
Do ponto de vista dos serviços efetivamente prestados,
a modalídade rodoviária responde por 60,2% do total de
cargas- transportadas (em tofleladas por quilômetro),
contra 22,1% da ferroviária, 14,2% da hidroviáiia, 3,2%
da dutoviáfia e 0,3% do transporte aéreo; a predominância das rodovias é ainda maior no transporte Oe passageiros, participando com 94,3 do total de passageiros por
quilómetro, de acordo com dados do GEIPOT para
1982.
No gue_ se refe~e ao C_OJ1Sumo -~e e~ergia relas_ d_~Versa_~
mo-d~lid-~d~s:~o ~~~o ~~o-.-~ t~~~sp~rt; PO~ rOd~~ias
respondeu por 81,8% das 25~5 rriilhões de toneladas equivalentes de petróleo utilizadas pelo sistema, enquanto as
hidrovias consumiram 7 ,3%, as ferrovias 3,5% e aS linhas
aéreas 7 ,4%.
Uma primeira conclusão a que se chega a partír do
exame desses Oíimeros é a de que o crescimento económico do País fez-se em estreita intetação com o desenvolvimento da indústria automobilística e do sistema rodo-

tender que o processo de expansão económica das diversas regiões caracterizou-se por amp!o e rápido deslocamento das fronteiras económicas e progressivas- embom nem sempre concomitante- integração entre essas
áreas, tendo como suporte fundamenta[ o crescimento
da malha ro_doviária, sobretudo a partir do final da década de 50, época em que se implantou a indústria automobílislica.
Isso aconteceu - é bom frisar- numa época em que
se contava com abastecimento confiável e de baixo custo
de petróleo importado.
E de se esperar que, mantidas as condições ainda vigentes, permanecerá no futuro previsível o predomínio
da modalidade rodoviária sobre as demais. Cabe, porém,
evidenciar que tal predomínio significa, hoje, e certamente significará de forma mais exarcebada nos próximos anos, custos muito altos em termos económicos e
sociais, sobretudo se for levada em conta a conjugação
da crise energética com a instabHidade financeira:
Obviamente, o desafio prlmeim-que se coloca à Nação
é o de avaliar corretamente o trade-off entre, de um lado,
os custos da contínuidade da atual preponderância do
transporte rodoviário, mantidas as atuais cOndições tecnológicas, e de outro os dispêndios que seriam necessários para utiliiãr, de -maneira mais racional e eficiente,
as diferentes modalidades, e modificar as características
da tecnologia hoje existentes, com vistas ·a reduzir os dispêndigs de petróleo.
Quantificados esses parâmetros, haver-sc-á que avalíai ã capacidade de ârcar coin taís custos, e interpretar
atíi qUe ponto está a sociedade disposta a fazê-lo, para
então traduzir tudo iSso em decisão politica respaldada
enl -efetívo- COillprOriletimellto social.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Permitam-me sublinhar que os transportes são mediadores indispensáveis à integração setorial e espacial das
ati v idades económicas, porque presentes nas diversas fases de trarisformaçãO de insumos e matériaS-primas em
bens intermediários e finais. Mormente num País como o
Bras_il, os transportes agregam, sucessivamente, significativas parcelas de custo ao valor final dos bens produzidos.
N"ao é: menor sua importfulcia para o bem-estar e tranqüiHdade s_ociais, sobretudo quando se reportam aos milhões de pessoas que, diariamente, precisam desloCar-se,
por vezes a distâncias consideráveis, nas grandes e médias cidades, donde a importância de que se revestem,
cada vez mais, os transportes urbanos.
PÕr isso mesmo, os acréscimos de custo que venham a
incidir sobre o setor transmitem-se repetidas vezes a pratícamente todos os bens e serviços oferecidos aos brasileiros. Os combustíveis, insumos básicos dos transportes,
tendo seus preços extraordinariamente elevados após os
dois grandes choques do petróleo- o primeiro, em 1972
a 1974, quando o barril passou de US$ 2,84 para USS
12,55, e o segundo final da mesma década e início da
atual, com alta deUS$ 18,36 para US$ 36,59 entre 1979 e
1981- impulsionaram o crescimento dos custos operacionais, elevando fretes e tarifas cobrados pelos serviçoS,
seja no transporte de carga como no de passageiros. E as
quedas reais nos preços do petróleo, ocorridas mais recentemente, pouco ou nada melhoram esta situação, de
vez que são maís que compensadas pelas desvalorizações
sucessivas do_ cruzeiro em relação ao dólar.
ObserVa-se, assim, que os transportes, eleS mesmos
afetados pela crise, colocam-se também como fato r difusor e multiplicador de problemas tais como inflação e desequilíbrios no balanço de pagamentos.
Esses problemas disseminam-se, corno se vê, em todo
o macrossístema social, sendo bastante, para ilustrar sua
gravidade, exemplicar com a conseqüência dramaticamente concreta que geram para as classes mais pobres:
nelas os gastos com transportes cresceram, nos últimos
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anos, de_5% para cerca de 30% de pillticipaçào nas despe-

DIÁRIO DO COJ'I(;RESSO_NACIÓNAL \fu;çã~H)-

tesJ, a_ óleo diesel foi o que respondeu pela maior parte:
sas totais das famílias.
50,9%, seguido pela gasolina (34, 7%), pelos combuStíveis
Impactos dessa natureza precisam sempre ser antecipan(Uviilção (8,3%) e pelo óleo combuStível (6,1%). A
pados c bem avaliados antes da aceitação de medidas
demanda da _modalidade rodoviária- "foi atendida em
que possam originá-los. E para i~so é indispensável, ao
50,2% pelo diesel, 37,5% pela gasolina e 12,3% pelo álavalilu e formular tais medidas, utilizar métodos e inscool. O consumo de diesel no transporte rodoviário crestrumentos aptos a captar os efeitos interativos entre os
ceu. entre 19n e 1982, de 8,9 milhões para I 0,5 milhões
diversos setores, e quantificar as repercussões negativas
de _t_oneladas equivalentes de petróleo.
sobretudo de nature;w social; além disso, e com base nas
E pre\.:iso bem compreender a estrutura de interdepeninform<lÇOcs aSSim obtidus, ha que definir e Cólocaf-ériidência tii)ire necessidades e custos-para que ações objetiprática mecanismos de- correçào dessas repercussões.
vas e_ conseqüentes possam ser formuladas, avaliadas e
Não há como desconhecer acerto e boa intenção subdebatidas amplamente, antes de colocarem-se em exejacentes a muitas das iniciativas que o governo tem adocução. Urge minimizar as comreqaências negativas que
tacto nos últimos anos. Parece-me, porém, que com frepolític'!s e intervenções governamentais e privadas, inqUência crescente, na medida em que a crise aumen-ta em
tempestiva ou precipitadamente empreendidas, costuintensidade e complexidade, _a ação governamental
mam produzir. Cabe, também, não esquecer que omisprejudica-se por não levar em conta os reflexos sociais a
sões Ç- indecisões Podem resultar em elevados sacrifícios
que me refiro, bem como os efeitos de retroalimentação;
pn ra a sociedade.
tudo isso, não raro, termina por inviabilizar, no todo ou
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
em parte, o objetivo que se procura alcançar. Dai o carãCreio que, diante do problema exposto, podemos cheter efêmero de muitas ações e mesmo polítiCas governagar_ a algUmas cOnclusões:
mentais, cujas rc!uçõcs entre beneficias e custos têm-se
a) o petróleo continua sendo o grande insumo enermostrado inaceitáVeis ein razão da emergência de cuStos
_géJico do sctor de transporte, graças à participação de
sociais não previStos.
-- - ·
89% no atendimento das necessidades energéticas totais
Outro aspecto que se deve destacar, pela importância
d9 País, tomando por base o ano de 1982;
que tem ao contribuir com a maior parcela das causas
b) os transportes, sozinhos, consumiram nada meque fazem dos tramportcs fator de gera~;ão_e realimennos que 54% do total de petróleo utilizado no País nesse
tação de crises, refere-se à posição que ocupa de maior
mesmo ano, e 75% do ôleo diesel;
consumidor de derivp.dos de petróleo no País. Em 1982
c) a modalidade rodoviária teve 88% de suas necessiresponsabilizava-se por 75% do Consunio de óleo diesel,
dades de energia atendidas por derivados de petróleo, c
I00% do de gasolina e 13% do de óleo combustivel; conparticipou com 68% do total do consumo de óleo diesel;
siderados os volumeS totais em toneladas equivalentes de
d) as necessidades de petróleo do Brasil têm sido depetróleo, tem-se que os transportes gastam nada menos
terminadas, em grande medida, pela demanda por óleo
que 54% do consumo total do País.
diesel.
Convém acrescentar que o consumo de óleo diesel
Tais _fatos levam inevitavelmente a uma série de consiapresenta maior resistência às reduções que se vem proderações, para as quais chamo a atenção desta Casa e de
curando impor. Apesar de todos os esforços jâ realizatodos quantos pretendem debruçar-se sobre os principais
dos, entrc.1979 e 1982,-consu-mo desse insumo aumentou
problemas com que se defronta o País.
de 10,7 milhões para !I ,5 milhões de toneladas equivaEm prif!leiro lugar, caso persista a aparente rigidez do
lentes de petróleo, fazendo que, neste últfmO ·ano, tenha
consumo de óleo diesel, e inclusive a tendéncía ascendeno diesel participado com 51% do total da energia de tote observada nos últimos cinco anos, o setor de transpordas as fontes consumidas no setor transportes.
tes deverá determinar o nível de importações de petróleo
Efetivamente, _como resultado da implementação de
nos próximos anos. Além disso, a participação do diesel
programas de conservação e substituição de derivados de
tornará de resultado pelo menos duvidoso as políticas
petrólt:o por fontes alternativas produzidas internamendestinadas a reduzir o consumo de outros derivados, sem
te, e tarn bém em decorrência da queda das atividU:des
considerar a posição deste insumci - e isto vale também
econômicas, o-.e.ons.umo de petróleo no País reduziu-se,
para outros setorcs do macrossistema social.
entre 1979 e 1982, de 55,6 milhões para 52 milhões de toneladas equivalentes; mais s.ignifica"tivo ainda, é o- fato de
O Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex~ um aparte?
haver diminuído a participação do petróleo no consumo
O SR. MARCO MACIEL- Com muito prazer, ouço
nacional de energia de fontes primárias, de 42% para
V. Ex~
36%, no mesmo período. A despeito disso, a participação
do petróleo no consumo final de energia pelos transporO Sr. Mauro Borges- É evidente que o governo tem
tes, apesar de ter-se reduzido de 98% em 19?4 para 89%
se preocupado, de todas as formas, em diminuir o consuem 1982, cresceu, em termos absolutos, nOs primeiros
mo de óleo diesel em todos os setores, sobretudo no de
anos desse período até alcançar e manter um nível em
torno dos 23 milhões de toneladas equivalen-tes, nos anos - --rrasnportes: Mas eu acredito que, a médio prazo, outras
medidas deveriam ser tomadas, sobretudo com o aumende 1978 a 1982. - - --to_do_transporte ferrovirário, mesmo sem construir noEm última análise, tais números indicam que restou
vas ~stradas, com a melhori~ das _condições técnicas,
inalterado, nos últimos anos, o ônus que rel)resenta para
sobretudo da via permanente, fazendo-se que as estrao País o consumo de petróleo em transportes. Considedas, mesmo sem alargar as bitolas, fazendo-se bitolas esrando que se exige da Nação cada vez maior sacrificio~
treitas, como é o caso da Companhia do Vale do Rio
em termos econômicos e sociais, inclusive para conseguir
Doce, a Vitória~ Minas, que é uma estrada de bitola esos dólares neces.sários para pagar os compromissos assutreita e tem composições de 200, 250 vagões, com Capacimidos, dado o agravamento dos desequilíbrios do badade total, muitas vezes, superior a 5 mil toneladas. Isso
lanço de pagamentos, conclui-se que se torna mais penoeconomiza efetivamente~o_combustível. E é o que deso, e socialmente injusto, fornecer ao setor um combustíveríamos fazer, estender a outras estradas, que têm convel do qual depende para manter em funcionamento os
dições_ ~e vias precár~as, condições técnicas deficientes.
serviços que presta.
Isso- ê-fundamental, porque evidentemente o transporte
Considere-se, ademais, que o consumo total de energia
ferr~viário leva uma tonelagem muito maio_r, consarne
alcançou, em 1982, 25,5 milhões de toneladas equivalenmUitO menos e torna muito mais barato. Uma das defites de petróleo, representadas por derivados de petróleo
ciências da nossa atividade agrícola, por exemplo, ê a
(88,7% do total), álcool (10%), energia elétrica (1,2%) e
questã_o do _t_ransporte, A nossa produtividade não é tão
outros combustíveis (0, I%). Do total de derivados de pebaixa comparada com outros países desenvolvidos, mas
tróleo consumidos (22,6 milhões de toneladas equivaleno custo do nosso transporte ê muíto mais alto, e torna-se
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mtii1<.1s vezes, de competição difícíl no mercado eXterno
dos nossos produtos, não pei<lS (.;Ondições agr!col:.ts, expressamente, mas sim pelas condiçõe.s de transporte.
De.... dc o começo do Primeiro PN D jú o Governo manifestou a sua preocupação com a melhoria da eficiência
do transporte ferroviário. Mas, muito pouco tem sido
feito nesse sentido. Tem sido mais umu pulavra vã do
que uma realidade. Outro aspecto é, cfetivamentc, de
uma forma progressiva c constante, desenvolver o transpOrte através das hidrovias. O que ê verdade é que o nosso Pais. gigantesco, de grandes distâncias, transporte por
caminhões. Nos Estados Unidos, um país desenvolvid0,
o transporte interno, cerca de 80% a mais, é feito por ferrovias. Aqui é o contrário, o tr<lnsporte de cereais, de
grãos e tudo mais, de um modo geral, é feito 80% por via
rodoviária. Por~anto, eu queria lembrar a V. Ex• que
dentro desse elenco de medidas que vai se tomar para diminuir o consumo de diesel para transporte, é essencial o
reequípamento, a melhoria das condições das ferrovias c
abertura das hidrovias. Muito obrigado.

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Mauro
Borges, ouvi com muito interesse o aparte com que me
honrou V. Ex~ e quero dizer que, com ele, concordo integralmente. E V. Ex~ deixou bem daro o quanto há ainda
que se fazer nesse .setor em nosso País. Concordo. em
que pese todo t..'Sforço que se fez no setor rodoviário, OBrásil não tem ainda as rodovias de que necessita.
Lembro que u França, que tem a dimensão territorial semelhantr.: a do Estada da Bahia, possui, ainda hoje, um
número superior. de estradas pavimentadas, do que nós.
Isso bem demonstra que. malgra.do todo o esforço feito
no sistemn rodoviúrio, ainda estamos muito carente.::;
nesse setor.
Porém, mais_ vexatória ainda, ::;em lugur à dúvida, é a
posiçi:io com relação a outros sistemas modais. V, Ex~
lembrou, acertadamente. o problema do transporte fcr·
roviário c depois, também, com muita propriedudc, o
sistema hidroviário. De fato, não se concebe que em nosso País estejamos transportando grandes densidades de
cargas a longas distâncias através de rodovias, E isf.o,
como salientou V. Ex~, é realmente um fato que, além de
contribuir para encarecer o custo da mercadoria transportada, representa algo que revela uma enorme diston,;ào na nossa política de transporte.
PM isso quen1 di7.er que a colho. com mui! a sat_isfuçào
o seu aparte e n incorporo ao texto do meu db.curso,
convicto de que se !rata de uma excelente contribuição
ao meu discurso.
O Sr. Mauro Borges- Obrip;ado. Queria ainda <Jduzir
a essas idéia.~ <l que me referi inerentes a uma execução
melhor de uma política de transrorte. Evidentemente,
que deve haver uma política nacional de transporte, ma~
ela está mal executada. HC1 uma série de iniciativas que
podem ser tomadas que melhorarão muito o rendimento
dos transportes nacional. Direi. por exemplo, quando se
aproxima de uma época de plantação, milhões de toneladas são levadas das rep;iões industriais, onde produ7em
os adubos finais para o interior. Depois, meses, quando
se vai carrea-r a safra para o centro de consumo, novo
grande deslocamento dessas massas de produtos agrícolas para o,<; centros consumidores. Era bem possível que
se fizeSse, quando fosse levar as cargas de fertilizantes
para as regiões de plantio, na épo-ca, é claro que com
uma certa antecipação, na época cm que se fosse transportar o produto ugrícola, porque uí se faria uma viagem
de ida c volta com pleno aproveitamento; e é possível,
sobretudo nas rep;iões que têm lavouras irrigadas, lavouras de entressafra. que rodem consumir parte desse adubo, ele não ficaria-m-uito tCmro estocadO. Na verdade,
existe uma série de providências. talvez quase que nào
poderiam ser encaradas como grandes medidas, mas que
se somadas acarretariam, sem dúvida nenhuma, um melhor aproveitamento do sistema de transporte nacional.
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O SR. MARCO MACIEL- Gostaria Senador Mau~
ro Borges, de. mais uma vez, agradecer o aparte de V.
Ex~ e afirmar que, efetiV<lmcntc, o scp:mento transporte é
hoje fundamental para a economi"a--do País, sobretudo se
nós consideranTios que ele também, até certo pontO, tCm
contribuído muito para agravur as vicissitudes econômi~
cas com as qunis nós nos defrontamos, sobre tu_do, face à
crise enérgetica. Acho portanto que, além de políticas
claras e consistente,.<;, que nós devemos adotar com relação ao controle de balanço de pagamentos ou, a nível
interno, da inflação, nós não podemos esquecer, jamaiS,
a necessidade de tccermos._uma política energética adequada.
Concordo com V. Ex• quando preconiza que, independentemente de novos invt!stimentos, nós devamos pensar
em medida.<> que talvez pudessem produzir re.<;ultados
muito relevantes e não implicam ne_c.essariamcnte na execução de obnL~ novas.

O Sr. Fábio Lucena- V.
tervenção. nobre Senador?

Ex~

rermite uma rópida in-

O SR. MARCO MACJEL- Pois nào, ouço o nobre
Senador Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Marco Maciel,
é com relação à refeiêriCía que V. Ex• faz às hidrovias. O
modelo de rodovias implantado pelo Governo Federal,
na Região Amazônica, decorridos 15 anos, parece-me
que serve para uma avaliação do con.funto hidroviarodovia, no Norte do nosso País. Observe, por exemplo,
que o sistema rodovíário naCI-On-al pretende lip;ar, desde
os Car:.libas, através _de Caracaraí, no Território de Roraima, a Manaus, com uma rodovia de 890 quílômetros,
e Ma nau.~ a Porto Velho, através da BR-319, numa extensão d_e aproximadamente 700 quilómetros, e com direçào ao sul, de Porto Velho a Cuiabá, etc. Portanto, V.
Ex~ há de perceber que a rodovia mestra desse sistema é,
precisamente, a Manaus-Porto Velho; ela foi construída
no mediterrâneo constituído pdos Rios Purus e Madeira, isto é, ela é paralela-aOS iiOs Purus e Madeira. Eu já
percorri essa rodovia qUando ela oferecia condições- detrMego, em al~umas op-ortunidades, e ao longo dos seus
80.0 quilômetros, nobre Senador, não há um só posto de
gasolina, não há uma só oficina de assistênda aos vdCu~
los, e grandes trechos da rodovia, quando d<ls enchentes _
dos rios Madeira e Purus, que se prolongam até sCfs-iile~
ses por ano, p;randes trechos dessa rodovia São complet:Jmente_tomados pela enchente desses rios, é quando se verifica o chamado fenônemo dU cõlmatagem, em que aságuas atingem as várzeas altas, que se situam no soré da
terra firme, para lhe levar aquela fertilidade que lhe leva,
normalmente, nesses seis meses de cheia, às chamadas
várzeas baixas. Ent~o. pú-Cce-nie__ que esse siStema, de
construção de rodovias em zonas impróprias e inadequadas da Região Amazõnica, deve ser, exatamente, substituída pelo processo da hidrovia, do caminho que anda,
como se referiu V. Ex~ Porque, se partimos de Porto Velho, pelo Rio Madeira, atravé.s de barcaças construídas
adequadamente para a navegação fluvial, naquela região, teremos um rendimento substallciaTm-ente ma:ior do
que o que teríamos através da rodovia. Não que a rodovia seja de todo dispensável para aquela região, muito
pelo contrório, porque o que ali se exige, o que se faz necessário são as chamadas estradas, rodovias vicinais,
aquelas que li_gam as pequenas comunidades como válvulas, como escoadouros para a produção dos municípios que formam aqueles círculos de vizinhança com os
centros consumidores dos seus produtos, que são, no caso, unicamente, as Cupitais daqueles Estados. Eram as
observações que eu gostaria de deixar no pronunciamento de V. Ex~. nobre Senador, para, concluindo, fazer ver
que a experiência já existe na Região Amazónica: inclusive, um detalhe muito importa-nte a fespeitOdo asSunto é

um ramo da Transamazônica. de cerca de 60 .quilómetros. qLJe lip;a a Cidade de Rio Branco, no Estado do
Acre, à Cidade de Boca do Acr_c. Esses 60 quilômetros da
Tr:.msamazônica demandam 12 horas para serem percorridos, só num sentido, no sentido de Boca dÕAcre a Rio
Branco. Capital do Acre, por um veículo rodoviãrio. H ii
de convir V. Ex• que isso é um sacrifíCio, um ibsmdo
muito além do bom senso c do que aconselhB. a prudência human<l. Eram as observações que eu queria fazer ao
suhstunr.::ioso c importante pronunciamento de V. --Ex•

O SR. MARCO MACIEL- Car~., Senador Fábio Lu-cena, quero inici<:~r a rCsposta ao aparte de V. Ex~ dizendo que V. Ex~, conhecedor dos problem<Js da sua região,
trouxe valiosos subsídios relativos à problemática dos
transportes na Amazônia, e chamou a atenção para a necessidade de fixação na Regiào Amazónica, por motivos
óbvios, de um_f!. política que procura o desenvolvimento
do sistema hidroviário. Sobre esse assunto, deve haver
um .ceneralizado consenso, sobretudo porque as bacias
hidrográficas ali existente cert<~mente se prestam para o
desenvolvimento das hidrovias dentro do esforço que se
venha tl fazer no sentido de integrar, cada vez mais, a
Ariia?ônia a economia nacional. Acredito que a Região
Amazónica ainda é uma enorme fronteira económica
que o País rrecisa inCOrporar ao ·seu territórío. E p.ú"ã
isso é necessário, naturalmente, que se insista na implantação de transportes e de -comutlicaçÕes.
Mas~ prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Sen.i.dores,
considerando que as -Ímporiações-líciu-idas
petrôelo e
deríVados (is-to é, descontadas às pequenas quantidades
exportadas) reSponderam, em 1982, por 44,4% do total
das importaç-õê._;; brasileiras, as quais exigiram que se utilizasse nada menos que 42,7%- das exportações para
pag:i-las; considerando, além disso, que para aUmentar-o
stlldo comerCial, mesmo que somente para fazer frente
ao crescente sCrviço dri- dívida ex.te"rr1a bras-ileira,--ser_â
precisÕ-~umentar export<Jções e reduzir ainda mais importações, e fazê-lo em magnitude significativas, não SC?
pode deixar de concluir que as importações de petróelo,
que ainda respondem por metade das necessidade nacion-ais. Pfcdsam ser reduzidas para a obtenção de maiÔres
sUPerávits cOmerciais. Assirl,, o-s transportes- e dentro
deles a modalidade rodoviária - sofrerão inevitavelmente impactos das medidas que serão adotadas para
ocupar petróleo.
Imrôe~se, pois, ao País, com urgência, tomar plena
consciência do problema e agir com ênfase Pai-a reduzir
substancialmente o consumo de diesel pelo setor de
transporte. Trata-se, na realidade, de enfrentar enormes
desafios, que poderão incluir, por exemplo, adequação
da tecnologia dos transportes e redirecionamento do setor, de forma a atribuir menor peso às modalidades altamente consumidoras de petróleo. Ademais, haver-se-á
que reduzir a utilização dos transportes altamente consumidores de combustíveis derivados de petróleo, sem que
disso resulte contração dos níveis do produto interno
brut-Õ, e até mesmo fazendo-os crescer.
Considerável elenco de medidas, e .ições isoladas, todas buscando diminuir a dependência do setor para com
o óleo diesel, têm sido formuladOs ror órgãos do p;over~
no c setor privado, cm muitos casos sob a égide da_ Comissão Nacional de Energia.
Pefcebe-se, porém, nitidamente a falta de unidade de
pontos de vista entre a maioria dos participantes do debate que se instalou em torno do assunto. F<Jtores tecnológicos, económico-financeiros, administrativos, políticos: sociais tê/n sido apontados como obstáculos intransponíveis para a redução do consumo de diesel e de outros derivados, via conservação ejou substituição por
outros Cnergéticos. A- tal ponto que se tem impressão de
que a capacidade nacional de planejar adequadamente o
futuro de setor decisivo para a economia do País resta
impotente ante o desafio que se lhe anterõe, não cons~-
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guindo conceber soluções aceitáveis, ainda que de médio
e longo pr<J,zo.
A questão, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, é que o
País está demandando serviços de transrortcs que lhe estão sendo prestados através da tecnologia e capacidade
instaladas~ e que não podem modificar-se num átimo; e
por esses_ serviços é-lhe cobrado um preço, em cu.ia formação avulta o custo do óleo originado do exterior, e
isto representa um custo social que só faz crescer aceleradamente.
Coloca-se, assim, a Nação diante de impasse: precisa
de um serviço pelo qual já não tem como pagar. E não
tem como ra)Zar porque, em ra.zão de processo interativo
que encadeia ações e rcaçõ.es dentro do sistema que se
confunde com a própria sociedade, o País em seu conjunto empobreceu, _e número crescente de brasileiros já
n~o pode sequer pagar relo atendimento de suas necessidades básicas, inclusive a de alimentar-se.
Que alternativas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Poderão ser concebidas cm resposta a tamanho desafio?
Estamos todos conscientes de que não podemos esper.u milagres, que _i amais vieram e não virão em socorro
das economias debilitadas. Por isso, não é maiS possívef
adiar o enfrentamento desse problema; não é mais possível postergtJ,r a mobilização que se faz necessária de_ toda
a sociedade, na luta rel<l redução da dependência ener~
gêtic<l, que, Como vimos, funda~se muito fortemente no
s_etor de transporte. Mesmo porque é inevitável, e não
apenas indispensável, que o País volte a crescer, e volte a
_cres_cer_ nos próximos anos, e isto evidentemente não poderá acontecer a partir de uma economia dependente da
energi<l gerada pelo petróleo- petróleo que ainda não
possuímos em quantidades sulicient!!s e se quando viermos a po~sl)jr dele neces~itu_remos, em outro patamar
tecnológico, ao qual o mundo desenvolvido .iá está ascendendo, para finalidades mais nobres que a simples
queima como combustível.
Será, poí.~. neces.~áriO, através da mobilização da sociedade, atribuir responsabilidade e tarefas a entidades
estrategicamente situadas na administraÇão pública e seto r privado, sobretudo nas áreas dos transportes, energia
e naquelas voltadas para o planejamcnto global da economia nacional.
Não basta, porém atribuir tarefas e responsabilidades,
que isso. formalmente, .iã está feito no organ~grama go':'ernamental c de muitas entidades privadas. O que se
trata agora é de defiriíi"-prioridade_s e metas quantificadas, do que se encarregarão autoridade_s governamentais
e dirigentes privados, sob supervisão dos poderes decisórios e~tre o~ Quais o Co~gresso Nacional; e de colocar
em ação mecanismos que garantam efetivo controle social, com vist<ls ao cumprimento d_essas metas de manei-:
ra a consultar os mais altos interesses da Nação em seu
todo.
Ê fundamental. portanto, que no bojo dessa discussão
em torno do problema do transporte, dé-se devido relevo
à oecessidade de planejar adequadamente as ações pertinentes ao setor; dificilmente se virá a saber o quanto, nos
últimos anos, deve.se, a falhas nesse campo, o agravamento dos problemas com que se depara o Brasil. O fenómeno renete-se na ausência de objetívos finais e diretrizes setoriais, regionais e glob<J.is, na inexistência de metas intermediárias quantificadas em prazos cst::~bcleci
dos, na falta de controle, sobretudo controle social, da
execução de tarefas que visem ao alcance dessas metas.
Tudo isso se resume na inconstância e intermitência de
esforçO que se volte Para propósitos explícitos, com métodos também claramente explicitados. Em conseqUência, os -C.~tudos, avaliações, interpretações_- u própria
compreensão dos processos e seus problemas tendem a
dar lugar a imediatismos e casutsmos, que tornam prioritário o que se coloca na superfície, por mais evidente ou
mais fáciL
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É, portanto, urgente, Sr. Presidente e Srs. Senadores,

em apoio e cOmO pafte integrante de tal discussão, que se
conceda máxima atenção a uma política que, não-a-penas

no caso dos transportes, objeto de nossa preocupação
neste momento, permita que se atenda à integração e
compatibilização entre diretriies setoriais e regionais. as
quais, por sua vez, deverão comprometer»se com os interesses ma.iores do Pai.~. E para isso ê indispensável que
tal política seja formulada c coloque-se em prática, contando com·art1p]a participação social- vale diZer, que
se fuia das soluções concebidas em gabinetes fechados,
sem consulta aos setores mais afetados e a toda sociedade, nào ;:1.penas em benefício da legitimidade mas até
como requisito da própria eticácia da ação a ser encetada.
Será fundamental, nesta aborda_gem, que não se excluam alternativas v-iàveis, social, e economicamente,
por receio de ferirem-se interesses, por preconce'rtos arrnigados ou por imitaçt'io de modelos alienígenas. A situação atual exige plena receptivídade para isenta avaliação de sugestões e contribuições procedentes de todos
os segmentos da socíedade: o que se precisa é da discussão aberta, visando a comprometer o maior llúme·ro
possível de pessoas numa busca desse objetivo que intercssa a todos nós.
Não será cabível argumentar com base cm critérios
rígidos de eficiência- e custos de mercado~ até porque é
apenas aparente o atual contexto de economia de mercado, quando a crise impôs um nive! de centralização c dirigismo governamental até então desconhecido entre
nós; quando as decisões, diretrizes e políticas refletem,
em e!p;uma medida, exigências do comércio com o e:derior c restrições decorrentes do comprometimento da
economia com o sistema linanceiro ·mundial.
Ttlmpouco seria lícito adotar rigidamente critérios e
modelos económicos que não levem em conta, preponderanternente, o interesse social.
Em resumo, devem ser_ definidas variáveis de decisão
que, por sua vez, induzam a escolha de altcrnaüvas de
açào. E estas não deverão excluir a consideração de temas que, até.hqje, sô têm feito provocar polémicas ou esbarrar em barreiras íntranposfveis; como é o caso_ das
possibilidades do racionamento de combustíveis derivados de petróleo ou sua subMituidio por fontes alternativas. Tudo isso tem de levar em conta, ao lado da regu[3mentação da atividade de transportes, financiamento da
restauração e manutenção da rede viária existente, da renovação de frotas, concentração de ínvestimei"ltos nas
modalidades de maior eficiência energética, e-IetrificaÇãO
do transporte urbano, region<llizaçào da oferta e uso da
energia. Subjacente a- todo o conjunto de alter-n-atiVas aserem considerada~. deve-se constatar a impossibilidade
de continüar-se oferecendo à -NaÇãõ serViÇOs de triosporte a custos compatfveis com o qt.iC ela pode suPOrtar:
Sr. Pre.c;idcnte, Srs, :Senadores:
Nào seria exagero concluir, do exposto, que a questão
energética ligada ao transporte continua a carecer de
equacionamento adequado; na realidade é preciso ousar
ainda mais para alirmar, realisticilmente, que s.equer
encontram-se esboçada~ soluções globais, se.ia para curto, médio ou longo prazo, que possam ser oferecidas- ao
debate da sociedade.
Mesmo na área do transporte individual privado,
preocupa o crescimento da frota de_automôveis, exigindo volume crescente _de combustível; e ainda que este
combustível seja parcialm"ente produzido iriternamente,
como é o caso do álcool, permanece o problemado.custo
social que sua oferta representa, além de outra questão,
até agora pouco abordada, que diz respeito a "sua utilização alternativa na alcoolquímlca ou sua exportação.
Apesar do e.c;forço já realizado, são ainda tímidas as
ações concretas com vistas a substitUir o óleo diesel:.ai~
ternativas como o álcool, óleos vegetais, gás natural, ele-

tricidade, metanol e outras vêm sendo, quando não descãrtad_ªs, perseguidas com insufiCierite agressividade_, em
razãO de obstáculos técnicos, políticos e econômicos.
O que ocorre, na realidade, é que os custos associados
a tais óbices não se podem considerar isoladamente, sem
confrontação com os custos sociais adviridos da inércia
ante a aproximação do impasse. A viabilidade de cada
uma daquelas alternativas, e de outras que nos cabe pesquisar num trabalho sistemático e permanente, alterarse-á quando se considerar, por ex:emplo, o que significa
em termos econômicos e sociais o agravamento da
pobreza resultante dos ânus impostos peta situação
atual,
O Sr. Vir_gílio Távora -

V. Ex• permite um aparte?

O SR._ MARCO MACIEL - Ouço, com prazer, o
nobre Líder da Maioria, Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgílio Távorll - Eminente Senador, hoje nos
penitenciamos, já que exercemos a função de liderança,
em não ter ouvido desde o início o formoso pronunciamento de V, Ex~ Mas, na parte que nos foi dado assistir,
temos a louvar a profundidade e, ao mesmo temo, a justeza dos conceitos. E em alguns pontos permitir-nos~
íamos aqui pinçar: a falta, realmente, de uma política nacionaL de transporte. Há vários anos, como relator do
Plano Nacional de Viação, tocávamos nesse ponto que
se pos a.l_ig_urava ser básico, desde que Minjstro da
Villçào e Obras Públicas, achávamos que desordenada~
mente construíamos ferrovias, rodovias, aparelhávamo~
portos, construíamos navios para navegação,- àquela
époc~ principalmente de cabotagem, hoje transoceântca
-, se1p-_ ~.a_eglftica com diretrizes bem exatas, com objetivos intermediários, corno frisa bem V. Ex-', a serem
atingidos atê a execu_ção total da operação, serem eles fi.
--xadOs."Estc, achamos um dos pontos altos do pronunciamento de V. Ex• E, setorlalmente, o que V. Ex' aqui percute sobre o óleo diesel, hoje gargalo - antigamente o
foi a g~solina- de todo o nosso problema de dependência energética perante O estrangeiro. Falam-se em alternativas- para o óleo diesel, mas fazemos coro com V. Ex'
em afiánar que estâ faltando à CNEE, está faltando a todo~ os ôrgàos quC cuidam do assunto aquela garra para,
decidindo por umtl solução, adotá-Ja e fazer com o óleo
diesel aquilo que com tanto êxito se obteve com a gasotina. Meus pambéns que são, não só do Líder, mas de
toda a Bancada que se honra de tê-lo como componente,
pelo magnifico discurso que no momento V. Ex• pronuncia, nesta Casa, brindando-nos com aquela serenidade
que lhe é peculiar, com uma verdaeira aula sobre transportes.
O SR. MARCO MACIEL --Caro Líder, Senador
Virgilio Távora, quero iniciar resposta ao aparte de V.
Ex~ agradecendo as referências elogiosas que V. Ex!- vem
ele fazer a respeito da minha pessoa e, de modo especial,
a respeito do pronunciamento que ofereço à consideração da Casa nesta tarde.
Concordando com V. Ex', gostaria de salientar que
com relação ao problema do óleo diesel falta, a meu ver,
por parte do Governo, maiÕr apoio às- pesquisas que se
realizam nesse setor. Tenho conhe_cimento, pOr exemplo,
de que em São Paulo o Professor Ro!11~!J Corsini tem feito um trabãlho já de algum tempo - seis ou sete_anos,
pelo menos - com vistas a obter o sucedâneo para o
óleo diesel, a partir, da utilização do álcool hidratado.
EsSlls pesquisas já chegaram a um nível bastante adiantado e_ certamente elas demandam maior apoio do Governo p·ara que pos-samos progressivamente nos livrar da
dependência desse combustíveL
O ~r._Virg.l1io Távora- Permita-nos dizer indecisão,
porque o problema da sub:>tituiçào do óleO diesel pelo álcool hidratado, que nós chamaríamos de álcool aditivado, pois é o hidratado com mais um aditivo, já saíu há

muito tempo dos domínios do laboratório. ~ preciso
uma decisão como a da gasolina e o álcool aditivadoum ou outro substituem o óleo diesel. Agora, é decidir: é
gás natural, é gasolina, é álcool aditivado, é uma dessas.,
mas tomar uma solução e ir para diante porque hoje, tor·
namos a repetir, eminente Senador: como bem disse V.
Ex•, a solução do problema energéticO não está situado
mais na gasolina, mas situado no óleo diesel: 310 mil
barris por dia.
O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Virgílio
Távora, evidentemente V. Ex' pós anda mais luz sobre
um ponto que talvez seja a raiz de todos os demai~ a decisão política. Esse, de fato, é o fulcro, é o ponto nuclear
de todo o debate. Sem isso, efetivamente não conseguiremos dar os p<!:osos de que precisamos para ir superando
progressivamente as dificuldades enfrentadas nesse setor.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com prazer, V.
Ex~

O Sr. Jorge Kalume- Meu estimado colega Marco
Maciel, primeiramente quero endossar as palavras do
Líder Virgílio Távora, nessa análise profunda que V. Ex'
fez a respeito dos transportes e combustíveis. Quero
acrescentar mais: que mesmo com o alto custo do combustível, este País de dimensão continental não pode ficar alheio a transportes, Tem que abrir rodovias, porque
tem um sentido de segurança nacional, tem um sentido
social e de povoamento. Com a rodovia - vou dizer até
o óbvio - além de povoarmos, estaremos produzindo,
como aconteceu com a Belém-Brasília, na época chamada "estrada da onça", pois o território por onde passou a
estrada era totalmente desabitado. Tempos· depois,
tinham os ali cerca de três milhões e meio de habitantes e,
hoje, três ou quatro vezes mais, povoando uma extensão
enorme do nosso território nacional, como é também a
Brasília-Acre, :.Jbcrta pelo governo de Juscelino Kubitschek, que teve uma f:nfase especial tambêm dos governos
revolucionários. haja vistu que agora está sendo asf-.iltada e, dentro de pouco tempo, estaremos inaugurando até
Porto Velho, com prosseguimento até o Acre, como foi
asfaltada também nos governos revolucionários, a
Belém-Brasília. Portanto, a estrada é necessária. Naturalmente, paralelamente temos que dar um enfoque especial ao transporte hidroviário. considerando a grande
bacia hidrovíária de que é portador este País e, especialmente, a Amazônia. Portanto, com estlls palavras, eu o
cumprimento e o felicito por essa bem inspirada análise
que V. Ex' fez.
O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador Jorge Kalume, quero desvanecido agradecer a manifestação do
eminente colega e dizer que V. Ex•, como um legítimo re-presentante de um Estado da Região Amazônica, situou
muito bem duas grandes linhas que, para a referida área,
preCisamos· perseguir no âmbito dos transportes: de um
!ado, a integração da Amazônia, que hll de se fazer também, e sobretudo, através da rodovia e, de outra parte,
como: V. Ex~ situou, recorrendo ao papel que podem desempenhar as hidrovias porque elas permitirão inclusive
o transporte de mercadorias a bai.xo custo.
Mas, concluindo; Sr. Presidente:
Eis, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque considero fundamental, para o encaminhamento das soluções
globais que_ a sociedade está a reclamar, que se utilizem
critérios sociais, prioritariamente aos cconômicos e técnicos, ao se considerar a viabilidade de :llternativas para
substituir combustível importado.
_____ _
É necessârio ter a coragem de considerar seriamente
opções que possam viabilizar a substituição desse combustível em prazo compatível com as necessidades da
Nação.
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Também precisa receber devida atenção o grau de autonomia urbana em termos energéticos, no que se refere
ao setor de transporte. Isto porque as cidades_ precisam
contar com um mínimo de segurança em termos de disponibilidade de combustível, para prevenir o caos económico e social que se instalaria em caso de interrupção do
abastecimento.
Creio que, por isso, as-alternativas a serem Tnvestigãdas não devem limitar-se à consideração da econo'mia de
petróleo em podem propiciar, porém, fundamentalmente, pelo que representariam no caso de crise_mais grave-no fornecimento de petróleo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tudo isto c_onduz à conclusão de que repensar os
problemas nacionais ê compromisso que se deve cobrar
de toda a Nação. P}a_Q(~jar soluções para tais problemas
não se deve considerar obrigação e privilégio do poder
público; ao contrário, o planejamcnto deve envolver a
participõ.lçào de todos os níveis da atividadc pública e

-

-

---

-

--

privada, conferindo em muitas áreas, é verdade, responsabiltdade maior ao Governo -nos estudos têcnicos e
no dctalhamento das ações e medidas- mas nunca, unilateralmente, no estabelecimento de prioridades e na formulação dos propósitos., objetivos e metas do País para
cuftci~- médio e lorlgo prazos.
Amplo debate, contando com efetiva participação e
envolvendo formulação e avaliação, inclusive de natureza social, das alternativas de ação, terá que anteceder à
decisão e à efetiva ação. Estas terão que ter compromisso
com propósitos e objetivos explicitamente formulados
nos planos, e deverão suceder sempre ao pronunciamento dos segmentos mais relevantes. da sociedade,
pressupondo-se que tenham alcançado, da parte deste,
razoável grau de consenso.
Ao Governo cabe dar exemplo, minimizando a margem de casuísmo _e arbítrio, propiciando acesso da sociedade aos diferentes níveis do processo decisório e abrindo o debate sobre as reivindicações e contribuições que
lhc sejam submetidas.

Entendo ser oportuno um esforço de mobilização nacional em torno do problema da energia, principalmente
na área em que ele é maís crucial, a dos transportes.
Problema que, de resto, como tentei mostrar, estende
seus impactos a toda a Nação e ameaça sua organização
económica e sÕcial, deteriorando padrões de justiça social que cabe elevar mais qu_e preservar.
Esse: esforço de mobilização terá que ser continuado e
alcançar todos os níveis e segmentos sociais. Seu objetivo
claro é o aperfeiçoamento do processo decisório, nele incluído o processo de planejamento, visando a empregar
todos os recursos disponíveis na solução dos problemas,
o que só ocorrerá quando houver participação e opção
da sociedade.
Somente assim se poderá decidir, com legitimidade e
eficácia, quanto aos propósitos, objetivos, prioridades,
metas e meios que deverão condicionar, em grande medida, 9 fLt-turo do País nas próximas décadas.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

ANEXO ESTATISTICO

QUAO RO 01

BRASil
f:nergét i c: o

Consumo final
de

Petróleo

e Derivados

1982

CONSUMO

fiNAl

ESPECIFICAÇÃO
TODOS OS __ SETORtS
(lo'TEP)
-Gasolina

Automotiva

Gasolina de Av_i açã-o

SElO R TRANSPORTE
o' TEP
% S/TODOS OS SETOfl.ES

7. 84 I

7.841

I 00 ,O

.o

70

70

(l}eo Diesel

15.398

li. 529

74 ,9

01eo C-ombustível

10.365

I. 388

13,4

Petróleo

41.71'

22.639

5,,3

100

·-

FONTE:

MME -

B.:.lanço Energ_étjc:o Nacional

-

1983.
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QUADRO 02
BRASIL
Evolução do Consumo de Energia
de Fontes Primárias

1978/1982

..

-CONSUMO DE ENERGIA (EM 1 o3 te p)
ANO

DOAS AS FONTES
?RlMJ\RlAS
88.415
94.238
I OI .651
109.491
116.50 I
125.469
133.666
139.814
139.106
145.809

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
FONTE:

MME

-

PETROLEO EM RELAÇIIO A TODAS AS
FONTES (%)

PETROLEO

37.865
39.796
43.994
46.794
47.901
53.405
55.576
54.318
52.593
52.029

43
42
43
43
41
43
42
39
38
36

Balanço Energético·.Nacional

QUAORO 03

-

1983

I

BRAS 1L
Evolução do Consunõ~Final

EnergéTico

1974/82

-.
Consumo fi na I energético (em 103 tep)

Todos

ANO
Todas

fontes
(A)

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

75.360
8 I .554
86.515
94.767
99 .861_
106.670
113.702
118.513
114.860
117.712

fONTE: MME -

••

_O>

Setor T r·an s Pc:>_.r t_e s

Se tore~

Petrõleo

(B)
34.078
36.86e
39.073
42.467
43-177
46.565
48.902
48.362
44-159
41.714

B~lanço Energ~tico

B/A(%)

45 ,2
45 ,2
45 ,2
44 ,8
Z.3 ,2

43,7
43,0
40 ,8
38,4
35,4

Todas
Fo?~es

••

18.404
20.023
21. 188
22.453
22.2SO
24.093
25.577
24.851
24.518
25.520

Nacional - 1983

Petróleo

D/C(\)..,

(D)

17.978
19.685
20.870
22. 114
21 .s64
22.762
23.693
22.633
22.514
22.639

97,7
98,3
98,5
98,5
96,9
94,5
92,6
91 ,I
91 ,8
88.7
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Evolução do Consumo Final

Energétleo

do Setor Transporte, Por Fonte de Energia
1973/1982

ANOS

CONSUMO FINAL ENERGtTICO
SEGUNDO AS FONTES DE ENERGIA
ALCOOL
ENERGIA ElHRI GA
OERIV. DE PETR0LEO

TOTAL
(I0 3 TEP)

IO

3

% 00

TEP

TnTO

IO

3

%

TEP

oo·

TOTAL

I O TE P

io~~~

3

OUTROS(!)
3

IO

TE

% DO
TOTAl

1973

18.404

17.978

97,7

233

I ,3

174

o ,9

19

O, I

1974

20.023

19.685

98,3

143

176

o ,9

19

O, I

1975

21 • 188

20.870

98,5

122

o' 7
0,6

182

o ,8

I4

O, I

1976

22.453

22.114

98 .5

128

o ,6

198

o ,9

13

O, I

1977

22.250

21 .564

96,9

473

2, I

197

o ,9

16

O, I

1978

24.093.

?.2.762

94 ,S

I. 116

4 ,6

196

19

o' 1

1979

25.577

23.693

92,6

I .653

212

19

1980

24.851

22.633

91 , I

I. 955

6 '5
7 ,8

o' 8
o ,8

240

I ,O

23

o' 1
O, I

1981

24.518

22.514

91 .~

I. 728

7 ,o

255

I ,O

21

O. I

1982

25.520

22.639

88 , ~r

2. 563

1 o ,o

298

1 ,2

20

o' 1

FONTE: HME (1}

Bala~ço

Energitico Nacional - 1983

Carvão e lenha

Q

u

A

o

R

Evolução do Consumo Ftnã"l

o os
I

de Derivados de

Petróleo

Pelo Setor Transportes, Por Tipo de Derivado
1973/82

CONSUMO FINAL DE DERIVADOS OE PETROLEO
ANOS

TOTAL

!3~SOLINA

AUTOM.OT!V

( 1 0 3 TEP) 10 3 TEP

PnR T't >n n' n<P 'Hánn
OLtO DIESEL __ IJLEO COMBUST(VEL

AVIAC~

:;n~~'

57 '1

608

3 '4

1o 1

o ,6

91 s

sq

6. 731

34 ,2

1 .129

89

o' 5

1 • o 8o

5 •5

7.506
8. 64 o
9.228

36 'o
39 I J
;z ,8
43 17
/15 1Q

1 .219

5 '7
5 ,8

o' 4

1.168

1. 3 26
941
1 . 1 71

6 'o
4 '3
5 '1

o' 4
o '4
o '4

1 • 2 75
I ,)3 4

5 '6
5 ,8
6 ,2
6, I

1 • 3 55

5 '7

5o 12

36 '4

11 • J 53
11 • O8é

49 '3

987
1 ,JS;

4 '"
6 'o

77
90
84
89
93
72
68

34 '7

11 .529

50 '9

1 • 3 88

6

70

o' l

1973
1974

19.685

1o. 6 56

1975
1976
1977
·1978
1979
1980
19 81

20.870
22. 11 4

1 o. 90 o
1 o. 78)

52 '2
4 a, 7

2 1 • 56"
22.762

9-977
1 O, I 8)

46 '3

44 ;?

9.943

23.693

9. 94 9
8.613

42 'o

1 o .671

)8 ,O

8. 197
7. 8 41

1982

DE

JJ ,8

10.269

22.51"
22.639

QUEROZ.EN~

6. 082

;n~~~

17.9 70

22.633

GASOLINA DE AV!AC.

I 0 3 TEP

10 1 TEP

I

-

I

FONTE: HHE- Balanço Energetieo Nacional

;n~~~

-

I0 3 TEP

19fl3

1 J

t~~-

o '"
o '3
o 'J

I0 1 TEP

1. 376
1 .625
1 .608
1 -8 09
1. 811

;n~~5 '1

6 .9
7 '1
8 'o
8 'o
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06

Energético do Setor

T;ansportes., Segun:clo_ -o Hod.o -O e Transporte

1973/82

..
TOTAL

ANO

ROOOY!ÃR!O

( 1ol TEP)

I O1 TEP

I O1 TEP

% do

% do

Total

18.4 04

6 ,1,

I. 73 o
2. OI 4

7 ,2

1 . 46 5

6.1

7 ,9

1 • 71 8

6. 7

6 •o

I • 68 O

6 •8

3 .5

I • 48 3
I .844

7 ,5

I .877

7 ,6

3 •5

I .878

7. 3

1 • 881

7 •4

83 ,7

734

82.3

20.842

83 ,9

796
846

3 •I
3 ,4

I 9. 971
20.872

a1 , q

836

8 I ,8

889

1.5.577
24.851

19 8 I

24.51 8

1982

25 •.5.2D-

HHE

6 •1

I .418

21 ,01!9-

24.093

19 79
19 8 o.

FONTE:

I . 36 5

6 ,4

20.164

19 78

-Balanço Energético Nacional

-

do

Total

I , 43 8

3. 3
3. o

18.664

•

I .245

730

22.250

TEP

7.9

8 3 .9

1977

A(REO

1 ol

T ot a 1

8. 2

3 •3
3 ,4

I 7. 5 39
18.488

-~·<

I ,84 7

753

22.453

% do

-~--

I • 68 9

71 5

82 • 3

21.188

1976

.

·-·--·-..

1. n 19

3 •4

1975

TEP
--

·"

5. 3
8,3

623
696

20-.023

1 ol

Total

B6 ,8
82 1 ~~
82,7

I 5. 792
16.4 9 I

1973
1974

___:_·

_é.

CONSUHO Fl!lr'\1. E.N_E.RG(.JJCO"
..
SEGUNDO O MODO .Q.E TI\AijSPJl&TE. -·
FERROVI AR! O
H\ D~Q_V_l_AR 1 O

970
1 . 66 7

3 •5

I • 16 9

5 •5
5 ,8
6, I

!983

QUADRO

07

EVOLUÇÃO DO CONSU~!O !'l;'o;AL E~ERGÍTlCO NO "TRAJ'.óSPORTE
RODOVI,~RIO,

PC.R TIPO DC. CO~!BUST!\'EL

1973/82

ro:>ri DE L\'ERGL\ E TirÇJ DE CQ,\;BUSJ!\'EL

POR

Dl:':rivados de PetrÓleo

Anos

Suhptot31
10

3

Tcp j

1973

15.791

15.559

1974

I6.4n

1(,,,3.,1_8

s

98,5
9!1,1

;3

11.539-

fi'~-::rr---99

lB.HS

iS. 360

1977

i8.6ó-l

rs .uir

99. 3
97,5

1978

.:o .164

19~0·18

94 ,5

1979

<::1. 0·19
<::O. 84 2

1 ~-- 396
1 8. 887

92,1

1980
1981

j

1982
FO.'I!TE:

9. 934

~o.
~1~1!!

I

Tcp j

G::~sol i na

io;~ 1 jro 3

SuU-tot3l

Tcp j

} 0 ~~ 1

5. 290

33' 5

1 o.

:6~

65

>o

5 .Ú-9.2

J~

1 o. 05{1

ú~

'6

lO

3

I

l:ncr;;itl

Anidro

_ \_

233

1. 5

233

1. 5

U3

6.517 _-3T;-~41 ,o

1 o.. 900

62 '1

'"

~ 2_~

0_, _:'

1 2

z

10. 7 83

128-

o. 7

9, 97 7
1,0. 1 83

123
4 73

o. 7

8. 214
8. 81)5

58' 3
53,3

1.116

'·'

4i3

9.

~

47

90_,_6

1 o. 274

9J '5

1 o. 04 6

44.

Q_

4 4.

o

4 4 '9
4 9. 3

8 72.
Balanço Energêtico l\o c:.ion<~l . 1983

9

5 ()' 5
4 7. 3

8. 613
8 .197

41 '3
41 ,1

7. 841

3 '1' 5

9.

9~

E 13 t r i c:t
-----T--

I

o. 9_
o. 7

-,. 5 77

JliJrat ..HJo

.li do
3 T .I I do 1 3
I', do
i' O do
•
Tcpl Tot-11 10-- cpl Too li 10 Tcp lrot.1l I 0 '"P rct:.
o' 9_

,5

.

,Hco-ol

Úlco Diesel (

;o~~ 1 jro 3

1976

19 7

...

5 ·'

1.115

1. 653

1., 9

1.64 3

L 9 S5

9. 4

1

l. 7 28
2. 563

8. 7
12,3

o. o
u ,t•

o' c
o, o

2 ·'

s. s
7 ·'

10

o,o
o,o

7

8,2

258

859

4. 3
7,3

'" '·'
s. o

~69

1. Sló

Lon

l •'

o,o
o ,o
o ,o
o ,o
o ,o
o. o
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JI-II'URTACAO DE l'ETHÚLEO E DLI<i{<ADOS E SUA POSJC,',G

NA BALANÇA COMERCIAL
1970 - 1982

uss

Valores cm
lmportaÇõcs
LÍquidos de
Petróleo c

Ano

lmport~çã.o

Export11ção
Tlj)tal

Total

Ql.x

Derivados
(B)

(A)

(C)

.01
(C)

100

(B)

1-JjJhõcs

(%)

X l 00

.
(

~)

1970

220

2 o 507

2 o 739

8,8

8,0

1971

3!r6

3.247

2.904

9,4

1 o' 5
9,3

1972

370

4.232

3.991

8,7

1973

654

6.192

6.199

10,6

10,5

1974

2.767

12.641

7.951

21,9

34,8
31,1

1975

2.699

12.210

8.670

22,1

1976

3.556

]2.383

10.128

28,7

35,1

1977

3.753

1 2. 023

12.120

31 ,2

31,0

1978

3.910

13.683

12.659

28,6

30,9

1979

6.157

18.084

15. 244

34,1

40,4

1980

9.376

22.955

20.132

40,9

46,6

1981

9. 674

22 o 091

23.293

43,8

41,5

1982

8.614

19.397

20.17 5

44,4

I
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JI.:I'O!>T,\CAO LTQLIJ DA E CONSUMO DE l'E'í ;>(li.~ O

E DEHJVADOS
1973-83

Produção

ImportaÇão J.íquida

A n o

lo 000
t no
l. DOO
no
Barris/dia Consumo B<Jrris/dia Consumo
"Q

Consumo
(l.OOO
Barris/tli;~)

1973

1'7 4

22,7

594

77,3

768

1974

182

648

78,1

830

701

79,8

878

790

82,1

962

1975

177

21 '9
20,2

1976

172

17,9

1977

166

16,9

814

83,1

980

1978

166

15,6

901

84,4

l . 067

1979

1 71

15' l

963

84,9

1 .134

1980

187

90ô

82,9

l . 093

1981

220

17' 1
21,4

809

is, 6

1.029

1932
1983~/

268

26,3

750

1. DI 8

330

34,4

630

73' 7
65,6

Fonte. PETROBRÃS,

Elaboraçao
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República Federativa do Brªsil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO ll
',11

CAPITAL FEDERAL

ANO XXXIX- N• 010

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
dente do -a-anCa- Central, em entrevista ·concedida à
Imprensa, ofensiva ao mutuár"io do Sisteina Fíríanceiro da Habitação.

I - ATA DA 12• SESSÃO, EM lO DE MARÇO
DE 1984
1.1- ABERTURA

SENADOR ADERBAL JUREM A- Como Líder
- Reparos ao pronunciamento de seu antecessor na
tribuna.

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Oficio do Sr. 1"'-Secretário da Câmara dos

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA Ativiâades da FUNABEM em 1983.

Deputados
Referente à aprovação, sem emendas, de matérias
que menciona.

1.2.7- ComuDicaçio da Liderança do PDS na Câ~
mara dos Deputados
De substituição de membro em comissão místa-.

1.2.2 - Expediente recebido

-Lista n"' 1, de 1984
1.2.3 -

1.3- ORDEM DO DIA

Comunicação da Presidência

1.3.1 -Requerimento

-Recebimento da Mensagem n9 60/84 (n'i' 83/84,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Senado proposta
de reassentamento de ex-ocupantes de áreas indígenas, através de alienação de terras de domínio da

- N9 ll /84, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, de inversão da Ordem do Dia, a fim de que o
item n\'1 3 da pauta seja submetido ao Plenário em primeiro lugar. Prejudicado, por falta de quorum, após
intervenções dos Srs. Senadores Itamar Franco,
Humberto Lucena e Aderbal Jurema.

União, co"m área supC:rior a 3.000- ha.

1.2.4- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1984, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que íilti'Odu_z
modificaç_ões na Consolidação das Leis do Trabalho,
de modo a elevar o valor da remuneração das horas
extraordinárías
1.2.5- Comunicação da Liderança do PMDB
- De substituição de membro em comissão mista.
1.2.6- Discursos do Expediente

SENADQR NELSON CARNI'JRO- Libertação
no Uruguai do General Líber Seregni, por determi·
nação da Justiça daquele pais.
SENADOR CARLOS CHIARELLI- Projeto de
lei a ser apresentado por S. Ex' dispondo sobre a proteção e o desenvolvimento da indústria informática
nacional.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Coroo
Líder - ConSfderações sobre a exoneração do Sr.
Ministro da Marinha. Declaração atribuída ao Presi-

1.3.2- Ordem do Dia (contlnuaçio)

--

-ProJeto de Lei da Câmara- n9 143/83 (n9
4.120/80, na Casa de origem) que altera a redação do
art. 112 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952Estatuto dos Funcionários Públicos CiviS-Cfa União.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 1'20/81 - Complementar, de autoria do Senador Cunha Lima, qu·e
acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26~- de
11 de setembro de 1975, que unificou o PIS-PASEP.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 857/83, de autoria do Senador
Itamar Franco, solicitandõ nos- termos dos arts. 75~ a,
76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão ·Especial, c01Üposta de 7 (Sete) membros, para, no prazo ·de 90 (noventa) dias, examinar e aValiar
denúncias publicadas na Imprensa brasileira sobre
fraudes nos fretes de distribuição de derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidoS
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ao setor petrolífero. VotaçiÓ adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 6/84, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy Magalhães, solicitando
nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas
Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência
Sociã1, a fim de que, perante o Plenário, preste infOrmações sobre a crise econômica e financeira da Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
- Pro]eto de Lei do Senado n9 16/82, de àutoria
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado nt? 280/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine sObre a escolha
de magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdição em todo o território nacional. (Apreciação
preliminar da Constituciorialidade). Votaçio adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n\'1 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários dt! veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifíca. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votado adiada por
- falta de Quorum.

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Eleição direta
para a sucessão do Preside_nte João Figueiredo.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao
Ministro Jarbas Passarinho em favor de cirurgiõesdentistas do INAMPS.
SENADOR GASTiiO MfJLLER- Manifestação
de Presidentes de Câmaras Municipais das Capitais
dos Estados e Territórios, de apoio às eleições diretas
para todos os níveis.
SENADOR GAL Vii O MODESTO- Estado de
precariedade das rodovías BR-364, no trecho Porto
Velho_- RO e Rio_ Branco - AC, e B~-425.
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Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado

F~deral

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Di reto r Executivo
Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre

Diretor Industrial

Ano

.. -~ ......... -· ... -_.

.- ....• _..............

RUDY MAURER

~-

..•...... ~ •

~-· -~

.-.-.. ~ •.••

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tifagem: 2.200 exemplares

Diretor Administrativo

SENADOR RAIMUNDO PARENTE-Ap~lo ao
Ministro da Agricultura, em prol da criação da Secretaria Especial para Assuntos da Agricultura da
Amazônia, com sede em Manaus.

- _c 2 - DISCURSOSl'ROFERIDOS EM SESSÃO

SENADOR LUJZ CAVALCANTE ~ Crise da
agroindústria do açúcar em A lagoas.

Õo Sr. Humberto Lucena, pronunciado na se~são
de 19-3-84.

6- UDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

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

3 - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
N9s 1-A e 2. de 1984

7- COMPOSIÇÃO Í>AS COMISSOES PERMANENTES

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N 9 s 6 a 8, de 1984

ANTERIOR
Do Sr. Aloysio Challes, pronunciado na sessão de
19-3-84.

S- MESA DIRETORA

Ata da 12' Sessão, em 20 de março de 1984
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Octávio Cardoso.
ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS" ACHA M-SEPRE:
SENTES OS SRS, SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio Lucen'-l- Aloysio Chaves_.,.--Gabriel Hermes- Alexandre Costa- José SarneyAlberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Lins -Virgílio Távora.:._ Martins filho- Humbúto
Lucena - M:.ucondes Gadelha - Aderbal Jurcma Cid Sampaio- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaLomanto Júnior- Luiz Viana- José lgnácio Ferreira
- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar Franco
- Henrique Santillo- Oasiào Müller- José F..ragelli
- Affonso Camargo- Lenoir Vargas- C<:~rloS Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista. de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. SenadoreS:
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos ·trabalhos.
O Sr. 1"'-Secretárío procederá à leitura Go Exp-ediiinte.

h lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFICIO
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos DeputadO!
N~> 62/84,

de 19 do corrente, comunicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do Sellado n"'
202, de_l977 (n"' 5.802/78, na-'Câmara dos_Deputados),
de autoria do Senador Heitor Dias, que dá nova redação!.

ao rarágrafo único d_o_<:~rt. 4~" da Lei n~> 4.591~ de 1_6 de dezeÍnbro de 1964.
(Projeto enviado à sanção em 19-3-84).

do !CM):

.....,_da Associação Comercial Industrial de BambuíMG:
-do Clube dos Diretores Lojistas de Belo Horizonte;
__:.da Associação Comercial e Industrial de Paracatu
-MG:
-da Associação Comercial e Industrial de Pirapora
-MG;
-da Asso_ciação Comercial e Industrial de Tupaciguara- MG~
-da Associação Comercial e Industrial de Uberaba
-MG:
-da Câmara Municipal de Mandaguarí- PR;
-da Associação Comercial Juazeirinho ~ PB;
-da Associação Comeicial da Paraíba;
---""da Federação das Indústrias de Pernambuco;
-da Confederação Nacional do Comércio --RJ;
-da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Símilares - RJ:
-do Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá- SP;
da Associação Comercial de Garça - SP;
-da Colomatti Veículos- SP;
-da Federação do Estado de São- Paulo;
-da Federação da Agricultura de São Paulo;
-da Câmara Municipal de Santo André- SP;
-da Câmara Municipal de Pirassununga - SP;
"7' do Sindicato Rural de Estrêla do Oeste - SP.

-'Da Associação Comercial e Industrial do Amapá;
-da Associação Comercial •. Industrial e AgroPecuária de Betím - M G;

-

EXPEDIENTE RECEBIDo'
Lista n~' 001, de 1984
Em 20 de março de 1984
ManifestaçõeS COntrárias ao Decret~lei n~" 2.Õ4!:;83:
-da Assembléia Legislativa do Estado _do Acre;
-da Assembléia Legislativa do Estado de A lagoas;
-da Câmara Municipal de Salvador;
- dã -Câmara Municipal de Vereadores de Santo
Amaro- BA;
- da Câmara Municipal de Catalão - GO;
-do Sindicato dos Tribalhadores em Transportes
Rodoviários -- GO;
-da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná;
-da Câmara Municipal de Agricolândia- PI;
-da _Câmara Municip<!_lde Alegrete- _RS;
- dã Assembléia Legislativa de São Pallro - SP;
-da Câmara Municipai""de Guaru[hos- SP;
-da Câmara Municipal de Piracicaba - SP;
-dos Vereadores _de São José dos CamPos- SP:
Manifestações contrárias ao PRS n9 123/83 (Aifquotas

--=

Manifestações contrárias a projetos:
-do Conselho Federal de Técnicos de Administração
DF, ao PLC n' 5/83;
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-do Vereador Márcio de Arrudõ.l- Cuiabú- MT;
-da Câmara Municip<ll de: Goiânia- GO, ao PL n~>
-da_ Câmara Municipal de Boqueira dos Cochas244/83;
PB;
-do Seminário Diocesano de Diamantina- MG, ao
- Ua Pá:TCitura Municipal de Boqueira dos CachosPl n' 244/83;
~
pg,
-do Sindicato da Indústriu de Prvdutos rarmad':uticos- PE, ao PL n~' 418/83;
-da Prefeitura Municipal de_ Catolé do Rocha- PB;
-da Confederação Nacional da IndUstria- "R.J,-UOs
- da Prefeitura Municipal de ltuporanja - PB; -PLS n' 11/80 e PLS n• 150/83;
___:_da Câmara Municipal de Mogeiro - PB;
-da Confederação Nacional da Indústrb- RJ, ao
- da Prefeitura Municipal de Antenor Navarro PLC n• 15/83;
PB;
-da Confederação Nacional do -Comércio --R.J, aÕ
- da Pref~itura Municipal de Fagundes - _PB;
PLC no 62/81;
- da Prefeitura Municipal de Apucarana - PR;
-da Confederação Nacional da Indústria- RJ, aos _
__-da Câmara Municipal de Cornélia ProcópioPL n•s. t 14/8 t e 609 /79;
~
PR;
-da Confederação Nacionul da -Indüsúia- RJ, ao
- da Câmara Municipal de Ibipora - PR;
PLC n• 150/82;
;;:.;.._,da Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE;
- da Associação Gaúcha de Eii1issoras de Rádio e Te- da Cãmara Municipal do Recife- PE;
levisão- RS, aos PLS n" 100/SÕ, PLC-n9 18/79, PL n~'
- Prefeitura -Municipal de Recife- PE;
3515/80, Pln• 250-C/83, PL é'750j83 e PL n• 999(83;
--da -câmara de Vereadores de Canela - RS;
-da Federação das Associações Comerciais do Rio
- da Câ-mara de Vereadores de Ercxim - RS;
Grande do Sul - RS, ao PL n~' 1.620/83~
---da Câmara de Vereadores de Esteio-- RS;
-da Câmara Municipal de Taquara --RS. aO PL n9
-da Câmara Municipal d-e General C<lmara- RS";1.655/83;
- da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas -da Federação das lndústri:ts do Rio àr~lnde d-o Sul,
RS'
ao PLC n• 6(83;
-da Câmara Municipal de Ijuí --RS;
-do Movimento de Renovnçã.o- C.trismútica Católica
- da Câmara Municipal de Jaguarào- RS;
- Pelotas - RS, ao PL i1~> 244/83:
- da Câmara Municipal de Quaraí- R.-S:
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP, ao
- da dimara de Vereadore."> de Rosário do Sul RS;PLC n• 32/82;
-do Sr. Antônio Clãudío M. de Oliveira- SP, aos
--da Câmara Municipal de_ Santa Maria- RS;
PLC n•3.388(80, ao Pl n• 4.486/81, PL n• 195(83, PL
- da Câmara Municipal de Soledade- RS;
n•s. 307(83, 410/83, 549/ll:l:-772/83, 815(8J, PL n•- da Câmara Municipal de Luiz Gonzaga - RS;
1151(83, PL n' t.t64/83, PL n• t.t65/83, PL n• 1.466(83
- da C-áffiãra Municipal de Tapes- RS;e PL n• 1.535/83;
- da-Câmara Municipal de Taquara- RS;
-da Associação dos AdvogadOs -de São P:.~ulo.:.::. -5-P~-
..:... du Cümara de Vereadores de Aranguá - RS;
ao PL n• 5.464(81;
:__da Cümara de Vereadores de Joinvi!e_- SC;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- SP, ao Pl n~'
-da Federação das Associações Comerciais e Indu~730(83;
triais de SantU Catarina - SC;
-da Federação do Comércio do E'itado de São Paulo
___:da Câmara Mu-nicipal da Estüncia Turística de Á- SP, aos PLS n• 15/83, PLC n' 69/83, PLC n• 91(83
guas da Prata - SP;
PLC n• 135(83;
..._da Prefeitura Municipal de Cachot!ira Paulista-do Sindicato da Indústria de Fiação c Tecclag"em
SP;
em Geral - SP, ao PL n~' 1.713(79:
-do IX Congresso Nucional de Procuradores, Gua- -da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciênrujá- SP;
cia - SP, ao PL n~' 75/83:
- da Pr~feitura Municipal de Itapui - SP;
-da Associação dos Ad~.,ogadoS dC- Sto- PilaO~--aos
- da Prefeitum Municipal de Juquitiba - SP;
PL n•s. 498, 765, 823, 1.032, 1.639 < 1.497 (83; ~~
- -da· Prefeitura MuniciPal de L'ençois ·PUufista-=..._ SP;
-do Conselho Regional de Técnicos de Adminis· -da Cârilafa ,Munícipal de Lenço is Paulista- SP;
tração - SP, ao PLC nl' 578:3;
-:_da Prefeitura Municipal de Pfrajui- SP;
-da Federação das Indústrias do Estado de São Pau-_da Prefeitura rvtunieipal de Pirucicaba - SP;
lo, ao PLS n• t 35/83;
-:_ ::...__da PrefeitUra Municipal de Rio Claro - SP;
-da Federação do Comércio do Estado de- Sfiõ- Pau- da Câmara Municipal- de Sabino - SP;
to, ao PLC n• 109/83;
~da Prefeitufa _Municipal de Sãõ Bento rlO Sâpücaí
_:_ SP;
-das Senhoras Paulistanas- SP, ao Pl nl' 244/83;
-da Câmara Municipal do Recife- PE, a_o PL n9
-da Câmara Municipal -de São João du Boa Vista- ~P; .
~
~
2.065(83;

c

-da Câmara Municipal de Timóteo- MG, ao PL n~'
2.024(83;
~
-da Câmara Municipal da EstfLncia- de Amj:tafo SP, ao PL n• 2.024(83;
-da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS, ao
PL n• 2.024/83.
Manifestações favoráveis à PEC n9 40/83 (Emenda
Passos Pôrto):
-da Secretaria da Cãmara MuniciPal de SalvadorBA;
-da Câmara Municipõ.ll de Feira de Santana- -BÃ;
-da Câmara Municipãl de HhéuS--=- BA;
- da AssociaçãoTomercial de ViscÕndc do Rio Branco- MG:
-da Prefeitura Municipal de DomingOs Martins--":_
ES;
-do Governo do Estado do Pará;
-dos Vigias POrtUária dÕ Espirita Santo - ES;
-do Secretário da Fazenda de Vitória - ES;

- da Prefeitura Municipal de Sabino-:- SP;
_
-da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse
SP;
~
- da Câmara Murúcipal da EStância Balneária d~
Praia Grande - SP;
·
-da Câmara Municipal de São José_ dos CampoSSP;
-da Prefi:itura Municipal de Estrela do Oeste- SP.

-

ManifeStações favOráveis às eleiÇões dfretas:
-da Çilmara Municipal de ~ão Jo_sé de Lage- AL;
- da ASseffibléia Legislativ.a de-Minas Gerais;
- da Câmara Municip~l d~-São Gonçalo - RJ;
-da Cârriaia Municipal de Telêmaco Borba- PR;
-da Câmara Municipal de Lages - SC;
=--- da Câtliã.ra Municipal de Birigüi - SP;
-da Câmara Municipal de Cândido Mota - SP;
- da Cáffiãra Municipal de Guaratinguetá - SP;
- da Câmara Municipal de Pereira Barreto- SP;
- di Càrriara- Municipal de PomPêia - SP.
-
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Manifestações favoráveis a projetos:
-da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil
- BA, ao PL n• 1.100(83;
-da Cftmara Municipal de Salvador- BA, ao PL n~'
1.376(83;
-da Câmara Municipal de Feira de Sailtaiw __:_ BA,
oo PL n• 1.376(83;
- dó InStituto de Previdência dos CongressistasDF, ao PLC n~' 177/83;
- da Ordem doS Advogados do Brasil - GO, aos
PLC n• 183(83 e PL n• 634(75;
- do Grupo de Mulheres de Vitória; aO PL n~>
6.023(83;
- da Secretaria do E~tado da Fazenda - ES, ao PL
n• 846(75;
- do Sindicato dos Motoristas em Guindastes dos
Portos do Espirita Santo, ao PLC _nY 106/82;
-da Associaçiío Brasileira de- EconOmistas Doméstrcas de Viçosif- -Mo. ao ·pt n'-' 57/83;
<-=--da FederaçãO das Indústrias do Estado de Minas
Gerais, ao PLS n~' 106/82;
---' du Fundação Pcrcival Farquhar- Governador
VaJudares - MG, a PEC n'-' 24/83;
-da AssociaçãO Profissional do Comércio Va:i'Cjista
de Governador Valadares- MO, ao PLC n~' 4f83 e ao
PL n• 418/83;
~da Prefeitura Municipal de Governador Valadares
- MG, ao PLS n' 246(83;
-do Depart<Jmento Femfnino de PMDB- PR, ao
PL n• 6.023/82;
-_da Universidade Federal do Paraná, ao PL n~'
634/75;
-da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de
Mineração- ABEMIN- Campina Grande- PB, ao
PL n•, 846-B/75;
-da Cüm~ra Municipal cie Pctrolina- PE. ao PL n9
4.320(83;
-da Câmara Municipal do Recife- PE. ao PL nY
17/83;
-da Prcft!itura Municipal do Cabo- PE, ao PLC n'-'
24(83;
- da Sr~- Alba Gomes de Lucena - Recife- PE, ao
PL n' 164(83;
-da Clmara Municipal de Ribeirão- PE, ao PL nv
143(80:
- dos Fiscais Clnssificadores do TBC de Recife PE, ao PLC n• t6tj83;
- d<t Câmara Municipal de Magé- RJ, ao PlC n9
146/83;
- do Conselho Nacional de Odontologia - RJ, ao
PL n• 1.529(83;
-da Confederação Nacional do Comércio- RJ, <lO
PLS n' 156(81;
-da Câmara Municipal de Vereadores de VenânCio
Aires- RS, ao PLC n• 146(83;
__:_ da Associação -dos Servidores do _IBC- RJ, aq
PLC n• 161(83;
-do Cons_elho Regional de Farmácia do Estado do
Rio Grande do Sul, ao PLC nl' 188/82;
- do Clube dos Diretores Logistas de Carazinho RS, ao PL n' 2.052/83:
-da Associação de Docentes dil Universidade Federal de Pelotas- RS, ao PLC nY 265/83;
-do Sr. Adão da Silva Silveira-de Porto AlegreRS, ao PLC n' 17f83; -~
~
-da Associação Gaúcha de Emissoras do Rio Grande do Sul, ao PL n• 2.155(83;
- da Cãm~ra MÚnicipal de Pôrto Velho- RO, ão
PLS n' 246(83;
- - da_AsScrilDJéíaTt!g1Slativa de São Paulo, aos PL n~'
128/80, PL n• 365/83, PL n' 31(83 e PL n• 998(83;
- dU Associação do~ Advogados de São Paulo, aos
Proietos n•s 3.388/80,4:486/81,72, 195,307,362,410,
549, 772,815, 1.151, 1.164, 1.466 e 1.535/83;
-da Cúmara Mu_nicipal de Limeira- SP, a PEC n9
43/83:
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-da Universidade Federal de São Carlos- SP, ao

-da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, solicitando providências acerca- das demissões em massa ocor-da Câmara Municirml de Estância de Águas de São
rid~s_ na TVS;
_ _
_ _
Pedro - SP, ao PL n<.> 1.376/83;
--~ ~ daAssemb[éiU Legislativa- do Rio Gr<inde do Norte,
favorável
ao
plano
de
emergência
para
o
Brasil;
-do Sr. Diorindo ltmes, de Bauru- SP, ao Pt-n9
734/75;
~
- dã Câmara Municipal de Mossoró- RN; Favorável ao -._JUmento da porcentagem dos vencimentos dos ve-da Câmara Municipal de Campinas- SP, ao PL n9
6.082(82;
~
~ - ~
rC:.idOfeS;- - --da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul- RS,
- da Câmara Municipal de Ou8.rujá - SP, ao PL ii?
soJi_citand_o __ substituição da abreugrafia por um exame
634(75;
-- dfnTCõ para ingresSO em emprego e que seja determinado
-da Câmara MUniCipal de Ja-ndíra- SP, ao PLC n9
~Q
f[m das mordomias;
146/83;
:..... da Cãnlara Municipal de Carazinho RS,
- da Cofederaçào Nacional do Comé.rcio- SP, :ióS
_----:- __-- m;:mif~_t<~.ndo-se co_ntra a invasão da Ordem dos AdvoProjetos n's 74(83, 77/83 e 78(83;
--gados do Bcasil, em Brasília;
-da Cimara Municipal de PrCsidente Prudente-:_ _ ..,.;.,-da Câmara Municipal de Venâncio Aires ........ RS, soPEC no 25/83;
- licitando apoio à classe de fumicultores;
-da Associação dos AdVogados de São Paulo, aos Pro~
-de Vitor Pereira- RR, favorável à multa aos funjetos n9s 634/75 e PLS 62/82;
cionários de empresas que tiverem seus nomes no SPC;
- das Indústrias do Estado de São Paulo, aos Proje__-de Ricurdo Valim Chaves- SC, solicitando apoio
tas nl's 135 _e 137/83;
para oS' reajustes dos funcionários públicos,
- da Federação do Comércio do Estado de São Pau~da Câmara Municipal de Andradina --SP, solicilo, ao PL n' 1.549(83;
~
tando contrOle rias collstafites altas do preço do álcool;
- da Assembléia Legislativa do Estado de $anta Ca-_....,....- à ii Associoaçào doS Engenheiros e Arquitetos tarina, a PEC n~> 24/83.; _
- Batatuis -- SP, contra a regulamentação da Lei n~
Manifestações favoráveis ao PLC n<? 105/83 (Jornada
5.524(68;
de Trabalho de Enfermeiros):
-da Câmara Municipal de Osasco -SP, solicitando
criação do Ministério do Menor e da Família;
- do COnselho Regional de Enfermagem do DF;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Pires- SP, soli- do Conselho Regional de Enfermagem de 00;
citando que a arrecadação dos pedágios do DERSA e
- da Associação Brasileira de Enfermagem do PA;
DNER sejam destinados aos flagelados do Nofdeste;
- do Conselho Regional de Enfermagem da PB;
--da Camara de Santo André- SP, solicitando me--do Conselho Regional de Enfermagem de PE;
didas que reduzam os preços da carne bovina;
- do Conselho Regional de Enfermagem do RJ;
-da_ Assembléia Legislativa de São Paulo, fasvorãvel
- do Conselho Regional de Enfermagem do RS;
à elaboração de Proposta de Emenda Constitucional
- do Conselho Regional de Enfermagem de SC;
permitindo a legalização do Partido Comuriista Brasileiro;
Manifestações faYoráveis a autonomia de Cubatão:
-da Câmara Municipal de Suzano --sP, favorável à
isenção dos rendimentás provenientes de aposentadoria;
- da Câmara Municipal de Buritama - SP;
-_-da Câmara Municipal de Bastos- SP, solicitando
- da Câmara Municipal de Cubatão ---SP;
esforço para proceder à irrigação, através do rio São
- da Câmara Municipal de Osório - SP.
Francisco, das terras do Nordeste;
Diversos
-da- Càmara Municipal de São Bernardo- SP, contra a pena de morte no Brasil;
-do Vereador Odilon Garcez Montenegro Comaçari
-da Câmara Municipal de São José dos Campos- BA, contra a política administrativa desse Município;
SP, solicitando suspensão da implantaçãO do sistema
-do Ministêrfo áOlritcrior- DF, solicítaiiâ0fii1aflmédico-hospitalar dessa cidade e a elevação de aposentaciamento para o Estado de Santa Catarina;
--doría concedida pelo FUNRURAL;
- da Assembléia Legislativa de Goiás - manifestanPLS

n9

2/80;

SP;-a

do apoio aos sindicalistas cassados;
- da Câmara Municipal de Imperatriz.=..: MA, SOliCitando que a Região do Tocantins si::ja u-ma nova-Unida-de Federativa;
-da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul
- solicitando mudança na Constituíção Fiáerativa n-O
art. 165;
- da Assembléia Legislativa de Minas Gerais- solicitando tabelamento de todos os meOlcimentos nO País; -da Câmara- Municipal de Contagem- MO, solicitando apoio para os Projetas desse Município_;
-da Diocese de Marabâ- PA, apelo para que sejam
respeitados os povos indígenas;
-da Câmara Municipal de Guarapuava- PR, solicitando revogã:Ção do Decreto n~>-88.374, de 7-6-83;
-da Câmara Municipal de Foz do lguaçu- PJ~.• solicitando isenção do !PI para as prefeituras, para aquisição de caminhões;
·--- - - - da Federação das Associações Comerciais - PR,
contra o aumento das prestações relativas ao Sistema Financeiro de Habitação;
-da Assembléia Legislativa de Pernambuco, comuflicando protesto contra a invasão da Ilha de Granada;
- da Federação das Associações Comerciais ...,...- PE,
favorável a todos os Projetas florestais existentes nos
municípios da SUDENE;

-_da Câmara Municipal de Estâncj~_Tu_rístfcide-Poá
- SP, -solicitando loteamento de teri-as d_o Estado do
Amazonas destinadas aos nordestinos;

__,. da Câmara de Presidente Prudente- SP, solicitando revisão na legislação da contagem de tempo de serviço;
- da Assembléia Legislativa de Sergipe- solicitando
decreto isentando pessoas fisicas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Expediente lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Moucyr Dalla) - Sobre a
mesa, pro.feto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretúrio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 22, DE 1984
Introduz modificaç-ões na Consolldat'io das Leis
do Trabalho, de modo a elevar o valor da
remuneração das horas extraordinárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 A Consolidação das Leis do Trabalho, no
capítulo concernente à duração do trabalho, passa a
vigorar com as seguintes modificações:
"Art. 59.
Parágrafo único. Do acordo ou do contrato
coletivo de_ trabalho deverá _constar~
obrigatoriamente a impcrtân_cia da remuneração da
hora suplementar, que será pelo menos cem por
cento ( 100%) superior à da hora normal."
"Ar.t. 6L
.. ~· ....... ······-····~·"'"-~---··
§ 29 _Nos casos de excesso de horário por motivo
de força maior, a remuneração da hora excedente
não será inferior à da hora normal. Nos demais
casos de excessos previsto neste arti~o, a
remuneração será, pelo menos, cento e vinte por
cento ( 120%) superior à da hora normal, e o
trabalho não poderá exceder de doze (12) horas,
desde que a lei não fixe expressamente outro limite.

Art. 2<? _Esta lei entrará em vigor nu data de sua
rublicação.
Art. J<? Revop;am-se as disposições em contrário.
Justificação
Os objetivos da presente proposição, apresentada à
consideração da Casa em atendimento a reivindicação
dos trabalhadores urbanitários (Que realiz.aram o seu
V III Congresso no Rio, entre 26 e 3 l de maio d-o ano
passado), são, basicamente:
I - elevar consideravalmente (de 20% para-100% e de
25% para 120%, conforme o caso) o valor da
remuneração da hora extraordinãria, em relação ao da
hora normal;
n,- vedar·, definitivamente, a conversão da horasextras em folgas.
Tem-se em vista, principalmente, o ·desestfmulo à
utilização _de_ trabalho prorrogado, o que constitui um
prejuizo aos empregados, máxime no período em que
estamos vivendo de acentuada desemprep;o.
Sala das Sessões, 20 de março de 1984. --Nelson
Carneiro.

O

LEGISLAÇÀO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A
Presidência recebeu a Mensagem n<? 60, de 1984 (n~'
83/84, na origem), de 19 do corrente, p_ela qual o Senhor
Presidente da República, nos termos do artigo 171 da
Ç~!!stituição, suQ_rTte.tC à deliberação do Senado proposta
de reassentamento de ex-ocupantes de áreas indígenas,
através de alienaÇão de terras de domínio da União, com
área SUJ?erior a :3.000ha.
·
De acordo com o disposto no artiJto 408 do
Regimento Interno, a matéria será encaminhada à
Comissão de Legislação Social, que formulará projeto de
rç_solução, concedendo ou negando a medida pleiteada,
iti"do, a seguir, às Com-issões de Constituição e Justiça e
de Agricultura.

Art. 59 A duração normal do trabalho poderá ser
acresCida de horas suplementares, em número não
excedente de duas, mediante acordo escritO entre
emprejZado"r e empregado, ou mediante contrato coletivo
de trabalho.
c

§ 1<? Do acordo ou ·do_contrato ccletivo de trabalho
-deverã constar, obrigatoriamente, a importância da
remuneração da hora suplen\tntar, que será, pelo menos,
20% (vinte por cento) superior à da hor-a normal.
-V. Súmulas TST n~'s 56, 76, 94, 108, 115 e 173.

§ 2~> Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se,
por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de
horas em um dia for c_ompensado pela correspondente
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diminuição em_outro dia, de maneira que não exceda o
horário normB.I da semana nem seja _ultrapassado o
limite máximo de dez horas diárias.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Lef{iJlacão Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~O projeto
lido será publicado e remetido às comissões
competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vãí ser lida pelo Sr. ]1'Secretário.
É lida

3

seguinte
Brasília, 20 de março de 1984

Senhor Presidente.
Nos termos do§ 1~ do art. lO do_Rcgimento Comum,
tenho a honra de comunicar a V. Ex~, para os devidos
fins, que esta Liderança deliberOu propor a substitUiçã-O
do nobre Sr. Senador Alfredo Campos, pelo nobre Sr.
Senador Cid Sampaio, na CõmíSsão Mista do Congresso
Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei n<:> 18,
de 1983 (CN), que "regula o exercício da profíssào de
Aeronauta, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestoS
da mais alta estima e distinta consideração.- Humberto
Lucena, Uder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Será feita a
substituição solicitada.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.)- Sr. Prest:"
dente e Srs. Senadores:
Como parlamentar brasileiro e na quaJidade de Presidente do Parlamento Latino-Americano, quero deixar
consignado nos Anais o meu contentamento por ver libertado, ontem, por determinação da Justiça Militar
uruguaia, o General Líber Seregni, líder dã proscrita
Frente Ampla de Esquerdas e candidato presidenêia:J no
último pleito de 1971. Depois de cerca de 10 anos de detenção, aquele bravo militante volta à atividade polftica,
recebe o apoio e o aplauso de todos aqueles que antes o
acompanharam e hoje o saúdam COmo um dos líderes da·
restauração democrática na-vízinha repúbiicã urugUaia~·Ao consignar este fato, Sr. Presidente, quero ver no
episódio mais um passo para que, em: breve, a gloriosa
nação uruguaia retome o ritmo constituciorial e se reiÍl·
corpore às nações da América Latina que lutam pela es~
tabilidade democrática.
Era o que tinha a dizer, Sr._ Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacy( Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos ChiarelH, por cessão
do Senador Cid Sampaio.
O SR. CARLOS CHIARELLI (PDS - RS. Pmnun·
cía o seguinte discurso.)- sr: Presidente, Srs. Senado~
res:
Ao olhar para o amanhã, para os tempos dos meus fi·
lhos e dos nossos netos, vejo a imagem da Arquitrônica,
vejo os siridicatos de robôs, como já se começa a experi·
mentar lá em Fanuc, no Japão, um pouco alucinadamente, ao-· que parece; ante tudo isso, que é o depois, mas
também é um pouco o agora, não me apavoro, nem me
intimido, mas me interrogo, para poder afirmar e me
afirmar.
Vejo Robby, o robô~babá de ASIMOV, terno e frater~
no, humanamente, afetuoso, cientificamente prestimoso,

e me Pergunto: -:-quem e coÍno se e.t.ercita!â-o poder nu~
tempo de tempo livre, de trabalho e domicílio, de uma
certa exatidão árida e de uma criatividade que, às vezes,
desculpem, angustiará pela padronização?
Há quem defenda, como dogma, a idéia de que a felicidade está na· razão di reta do progresso, o que, apesar de
ser _assertiva_ que tem como conseqüência a deflagração
de processos consumistas colaterais, mostra aceitação
generalizada.
E por detrás (ou_ quem sabe: adiante?) de todo esse
"moto cQntínuo .. de arte e çiência, que é a criatividade
posta a serviço da eficiência, por meio da linguagem Sem
sincretismo da _exatidão, está sua a triz principal: a lnformâtica, deusa de nossos tempos, sacerdotiza insubstituível da sociedade de abundância, cremos, esperançosos de
uma democracia farta do amanhã, em todo mundo e
também__ aqui no BrasiL
A Inforl?"liitica é hoje, por seu efeito multiplicador, um
importante s-etor tecnológico sobre o qual qualquer
nação, com aspirações a uma presença expressiva no cenário mundial, precisa ter um mínimo de domínio. Pes~
quisa Científica, des.envolvimentos tecnoló&i~os de todos
os setores, controles de complexas plantas industriais,
otimizaçã_o de produção industrial, trocas económicas de
toda ordem, sistemas de alarme e controle de armas, etc,
estão em grau avançado e ainda crescente de informati·
zação.
O País nào poderá iludir-se julgando obter as melhor_es_soluções para tais campos, importando "caixas pre~
tas" do exterior. Será necessário ter um mínimo de" capacitação interna ein projeto e produção de sistemas e equipamentos para ter atendidas suas necessidades funda~~ mentais de forma apropriada. Mesmo adquirir e absorver tecnologia, tal capacitação é indispensável, pois cabe
selecionar o que é adequado, evitando-se desperdícios
com repetições ou desorientação das Hnhru; tecnológicas
~seguir.

Para isso~ é necessár_io uma política extremamente objetiva e di_sciplinada como, por exemplo, a seguida pelo
Japão, no campo da informática, com a participação de
toda a sociedade e, destacada mente, dos setores produtivo c político da nação.
-NO -Brasil, encontra-se na indústria aeronautica o
cXeinplo (talvez único) de d-eterminação e continuidade
para atacar um campo tecnológico de ponta, sem arroubos-de ufanismo mas, tfimbém, sem complexo de inferioridade. O resultado_ Q_e quase quarenta anos de persistência- que começa com o JTA e completa-se com ã
EMBRAER é _extremamente auspicioso e encorajador
para afirmar-se u competência naCional em outros setares.
No mu~do de: hoje;- o protecíonismo às tecnológias
avançadas- microcletrônicã, bioengenharia, informáti~·
ca, entre outras- vem cresendo de forma tal, que mesmo nos EUA, a intervenção do Estado na coordenaç-d.o,
Orientação em esmo ftscalização das atividades e a transferência é acentUadamente exparisionista. Leis são feitas,
invocando a segurança nacional, para indicar o que pode
ou não ser r!!p-assado, permiti.ndo ao Executivo garantir
vantagens ·esiáüegrcaS e proteger o q-Ue consideram os
legíflmos interesses das empiesas americãnas, do-ffiicilia~
__das em te_rritórios- estr_angeiros.
A proteção àS Próprias indústrias está também presente, Cm todos oS pãíses. No Japão, por exemplo, existem,
desde 1956, -a l.ei das Medidas Temporárias para PÚ:l·
mOção da Indúst-1-ia Mecã'niCa e,- deSde o anO- seguinte, a
Lei das Medidas Temporárias para a Indústria Eletrônica. COmo resultado, o domínio por empresas ameriaeanas de 80% do mercado de inforrriátíca japonês dos primeirOs- tempoS, reduziu-se a um pouco mais que 30%,
quinze_ ano~ depois.
Nos EEUU o '-"Buy American act" d~ 1933, promulgado no cenário de uma grande recessão, como a nossa
- -Uma forte proteção ao sistema produtivo do pafs que
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perdura até hoje, com modificações de pouca relevância,
apesar do poderio económico e tecnológico daquela
nação. Como e-Xemplo rf:cente de proteção à industria local, cabe citar o caso do fornecimento de fibras ópticas
para as finhas de telecomunicação entre Washington e
Boston, em princípios- de 1982. A Fujitsu Ltd. do Japão,
ganhou a concorrência e, logo em siguida, foi alijada,
por ato do poder publico em favor da Western Eletric,
alegando-se razões de segurança nacional.
Dessa forma, a proteção que o Brasil dá, particular~
mente_-ª sua indústria_ de informática não está fora de um
contexto mundial. Ela é rearísta pois, do contrário, o empresário brasileiro não seria estimUlado a ingressar em
tal campo pela ameaça- que sentiria na competição estnmgeira no seu próprio mercado interno. Nota-se que
tal proteçào é apenas em determinados segmentos da in~
dústria de informática, justá1pente os produtos mais
corllpiexos e portanto mais caros, com grandes margens
de lucro, que são produzidos por empresas estrangeiras
aqui ínstalãdas.
No entanto, apesar de ocupar ainda a menor parte do
mercado, as empresas nacionais abrem um significativo
espaço para a engenharia nacional. Números da Associação Brasileira da Indústria de Computadores e Periféricos - ABICOMP- indicam que a relação às empresas multinadonais; as nacionais jã empregam 48% a
mais de nível superior; 1450% a mais de nível superior
em projetas de desenvolvimento; 500% a mais de nível
superior em atividades de manutenção. Nas multinacionais o grande contingente de funcionários de nível superior está concentrado na força de vendas.
A proteç~o em foco, que visa criar uma capacitação
tt::cnológica e gerencial que melhor atenda às necessida~
des nacionais, não ê, nem pode ser cega. Realisticamente, algums espaços serão destinados aos empresários nacionais, e:Oquanto que outros serão ocupados por fornecimentos de empresas estrangeiras de forma adequada e
balanceada.
-Assim, -crmcas· Como a dO risco de atraso tecnológico
como decorrência da atual Política não parecem ter realmente consistência. Por outro lado, ê preciso não se iludir pelos modismos- tecnológicos impostos pelo marketing das empresas mUltinacionais. Elas controlam a ob·
solescéncia de seus produtos, para amortizar os investimentos hos seus respectivos desenvolvimentos. Por outro lado, estimulam necessidades que nem sempre se coadunam com a realidade dos usuários.
Como exemplo de que antes de tudo as multinacionais
pensam em seus investimentos, cita-se o desinteresse -inicialmente demonstrado por elas no Programa NaciOrial
do ÁlcooL Não fosse a decisiV-a determinação política do
Governo, a coisa não andaria ou seria extremamente lenta. Houve empresa estimando um prazo de oito anos
para ter uma fabricação regular de veículos a álcooL
Cabe, também, lembrar que engenhosas e inovadoras
soluções que podem ser encontradas por nossas empresas para problemas nossos - as redes bancárias são um
exemplo disso- difícílmente, para não dizer jamais, seriam propostas pelas empresas multinacionais, cujas soluções voltam-se para os modelos de outros países, normalmente os de origem.
A qualidade e preço dos produtos nacionais são também questionadas com frequência, e é claro que uma
ação governamental deverá coibir excessos e paternalismos distOrsfvOS. No entanto, em todos os países do mundO:-- Viabilizan-se indústriaS nacionais de sentido estratégico, empregando a poderosa,alaVa-nca do poder de compra do Estado. C'abe adotar, sadiamente, a postura do
"C6nlpre Produto Brasileiro", em éontra partida aos
"buy ·nationãi a"Cts";_ dg_s Estados Unidos.
O freqüentemente citado temor com o atraso tecnológico da informática pelo aparecimento dos componentes
VLSl (very Jªrge scale integration) também carece de
melhor fundamento. Nem tud_o será VLSI e mesmo neles, se o País contar com um mínimo de competência, po-
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deremos encontrar algumas vantagens projetando,

'-

a_q~i,
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No entanto, com a indústria aeronáutica as coisas foram Qiferentes a começar pela motivação de afirmação
produzir no País, o serãO no exterior. Cada Vez -mã"is, ·o
técnica, em vez de simplesmente o balanço de pagamencomponente microeletrônico confunde-se com o equipatos. Foram anos de contínuo e coerente esforço que intemento e é personalizado, ou seja, de b lixa es_cala de progrou os segmentos universitários, tecnológico e indusdução o que nos poderá trazer vantagens. Isso evidencia
tri~!, Além disso, decisivo apoio governamental à indúsa importância estratégica e econômici da nlicrodetfônitria nascente, que em níveis de sua produção iriicial, coca.
meçou com encomenda equivalente a oito anos de proOutro argumento contrário citado com insistência ê o
dução. Hoje hã mais aviões Bandeirantes, nos E -EU U,
de que a Política de Informática deve ser abrandada para
apesar de todas as dificuldades aduaneiras e alfandefacilitar as negociações da dívida externa com os bangâ_t:i_as _que têm sido criadas, do que no Brasil.
queiros. o FMI e os Governos credores, Isso é iD.teiraSendo a tecnologia o elo de ligação entre a concepção
mente sem sentido porque não será beneficiando algue a concretização de um produto ela estará muito immas empresas multinacionais aqui instaladas _que os
pregnada da cultura e das características do ambiente em
acionistas dos bancos ou os contribuintes estrangeiros
que é desenvolvida, quer huma:nas, quer materiais como
abrandariam as suas posições no que consideram ser
ºparque de máquinas, o clima, etc: Assim, o prOCesso· de
seus legítirriOs- direitos.
tran.sferênc_ia é, na verdade, sempre uma tarefa que enDurante os trabalhos do Conselho Enipresaríal Brasil
corgr:a çiificuldade e_restrições porque exigirã adaptações
- E EU U., em outubro de 1983, a im-prensã pu&GcOU
e i~aginações, além de certa competência tecnológica
que o Sr. Ar.nold Frutbín, consultor internacional da
básica para ser efetiva, isto é, permitir, a quem a recebe,
Burroughs, comentou que os atuais modelos que basica_dar º-passo seguinte por seus próprios meios.
mente interessam aos investimentos americanOS são os
Por tal razão, a Política Nacional de Informática imde economias abertas como os dos países asiáticos espepõe uma série de condições para a produção de equipacialmente Cingapura, Formosa e Coréia do Sul. t difícil
mentos de informática entre os quais que as empresas
entender a comparação de nossos Conselheiros.
que atuam em determinado segmento tenham efetivaO Brasil é um país estruturado, com setores industriais
mente capital integralmente nacionaL Longe de ser um
modernos, _com um mercado interno de dimensão exracismo económico como alguns desavisados ingenuapressiva, a exemplo do que ocorre com o Japão e os
mente classificam, essa postura visa à formação de uma
EUA. Alêm disso, guardadas as devidas reservas, é bom
base tecnológica dentro da empresa com efetivo controlembrar que temos uma dependência relativamente baixa
le, cultura e atitudes nacionais. Além disso, tal estímulo,
do mercado externo pois menos de 10% do nosso PNB é
o único aliás até agora concedido pelo Governo às emdecorrente de exportações.
presas do setor, é que encoraja o empresário nacional a
Será, portanto, com o peso do nosso mercado interno,
ass_umir os riscos de ir competir nesse novo cenário. Ele
aliado ao aproveitamento de guinadas tecnológicas
sabe que está protegido a concorrência desigual que exisoportunas e decididamente aproveitadas, que o Brasil
tiria caso empresas estrangeiras ou de capital misto, que
galgará os degraus do desenvolvimento em uma trajedispõem de tradição consolidada, alta capacidade de
tória tão mais segura quanto autónoma for. Sem-deScõ-pesquisa e desenvolvimento, quase sempre apoiada por
nhecer a contribuição -que Pode advir da cooPeração ineficazes incentivos governamentais na origem, também
ternacional, é preciso ter em mente que ela estará sempre
estivessem presentes.
condicionada pelos justos interesses de cada nação em ------Os resultados já alcançados com a política de proteção
um cenário que se mostra cada vez -mais reStritiVOiiO q-uedo mercado podem ser avaliadas por alguns significati~
diz respeito à transferência de tecnologias realmente vavos índices. Praticamente nula, em 1975, a indústria geliosas. Sem qualquer espírito de isolacionismO, mas com
nuinamente nacional já _conla com mais de cento e cinrealismo, pode-se afirmar que o que não fizermos Por
qüenta empresas produtoras de equipamentos qu_e fatunós ninguêm o fará.
raráiti; effi 1983, 46% -do- que foi produzido pelo setor -no
O processo de industrialização do País, que- se acenPaís. Por outro lado, de forma ainda muito modesta, já
tuou a partir de 1930, nos deixou experiências cõm os
começamos a exportar alguns produtos demonstrando
mecanismos de transferência de tecnologia que merecem
que a tendência de preços e qualidade é de ganhar commeditação. Naquela época, os empresários fladorials
petitividade inclusive em nível internacional.
eram fortemente dependentes de tecnologias e máquinas
Apesar disso, alguns representantes americanos, ~o
imp~:lftadas e não contavam com o apoio -de- CC?ntr?_~ tecCõ"n-selh-o -Empresarmi-Bfisil ~ EEuu~-adVeftifam que
nológicos nem com estrutura universitária ~adeqUadi."a política: brasileira de reserva de mercado condena o
A partir de 1959, intensificou-se o processo de !~~!!j_:_
-I>alsísto- é ol!r-asrca- peich~r-Com pet1iíVidide'\ Por eXduif
tuição de irriportações ditadO mais pelo desequilíbrio no
a participação das empresas estrangeiras, sós ou em
balanço de pagamento do que pela consciência de que
joint-ventures, na faixa protegida.
era necessário alavancar a capacidade industrial da
b. interessante observar que a indústria automobilistiNação. A geração de tecnologia autóctone tornou-se, enca
que
foi
implantada
com
reserva
de
mer~ado,
~sta
sim_,
tão, ainda mais difícil, já que as empresas multinacionais
- -ca"fiõ-ri"af inclUsiVe para algumas empiesas -estrageiras,
que aqui foram estimuladaS a se implantar-de5de-àqtiel3
não tem qualquer expressão mais ampla de competitividata não tinham porque fazer pesquisa e desenvolvimendade internacionaL
to no Brasil já que traziam as soluções de-suaS m-atrizes.
Por seu turno, o empresário nacional, tendo- que compeO Iper:_cado interno impõe à~> empresas nacionais de intir com as multinacionais dentro do seu pr6Pfí0--ii1er~Ca~
formática uma intensa competitividade entre si pois seu
do, tinham que adquirir os pacotes tecnológicos -fech-an4merq não é limitado, bastando para nele ingressar que
dos, no exterio"r~ algumas vezes até desnecessá.rios e,
disponham de tecnologia, própria oU cOnvenientemente
quando precisavam evohdr, sem tê-los absorvido ade~
adquirida no exterior, e capital nacional. Isso agora gera
quadamente, adquiriam novos pacotes.
uma sadia competição, onde a adaptação, a inovação e a
Não se pode negar que aqui se instalou um notável
criação contribuem para o surgimento de produtos meparque industrial, inclusive com equipamentos moderl~or~s e -mai~_ baratos ern_be_nefício d_o usuâr_io que é o Obnos mas com empre.~ãrios tímidos quanto-à-geraÇão de
jeti_Vo- fi~al_. Pãrece- muito difícil de se poder sustentar as
tecnologia autóctone e como con-seqüência (ou causa?)
simplistas acusações de ,que_tal Política seja dirigista e
uma universidade ensimesmada, alheiada de realidade
paternalista. Apenas o Estªdo está exercerido o seu inanacional e voltada, de forma geral, para uma produção
_lienável papel de proteger o sistema produtivo _nacional,
acadêmica que goza de prestígio internacional mas ainda
o que naturalmente desagrãd-a a certos segmentos de ininflui pouco no campo prãtico, e pragmático da vida
teresses externos. Daí, vez por outra, a retórica de reprebrasileira.
sentantes de empresas e governos estrangeiros se mostrar
circuitos personalizados. que, enquanto não for posSível
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um tanto ácida em decorrência da contrariedade de verem perdidas certas fatias de mercado--tidas, anteliormente, como certas.
Alguém, desavisadamente, poderia imaginar que um
dos objetivos da Política de Informática seria banir a indústria estrangeira aqui instalada. Muito pelo contrário,
deseja-se a elas êxito nas faixas de mercado em que lhes
compete- atuar e delas maior cooperação no progresso
tecnOlógico naciorial além de significativa cOriú-ib~içãO
na balança comercial deste País.
Os números dos balanços do biênio 80/82 das principais empresas indicam que estão tendo êxito pois são
sempre- melhores e, em alguns casos, muitas vezes maiores do que a própria coorporação como num todo em
suas operações em nível mundial. Suas linhas de produtos têm se expandido e nenhuma delas manifesta ânimo
de reduzir e muito menos abandonar suas atividades no
País. Pelo contrário, novas empresas estrangeiras já estão pensando em fase de instalação em nosso território.
No que diz respeito a uma efetiva contribuição para
nosso desenvolvimento tecnológico não tem havido um
desempenho satisfatório das multinacionais. Será necessário buscar uma cooperação maior traduzida em algumas pesquisas e desenvolvimentos de produtos locais;
processos de nacionalização mais apurados e não apenas
country-adaptations; criação de parque de fornecedores
horízontalizado que atenda a outras empresas do país;
produç~o de partes e peças de signitiGado tecnológico
para uso e exportação e assim por diante.
A esse coro, juntam-se algumas vozes internas afir~
mando que somente as joint-ventures poderiam garantir
a necessária atualizaç~o tecnológica para a nossa indústria. Ora, isso não é verdadeiro. Nossos carros, por
exemplo, não estão entre os mais atualizados do riúindo.
Além disso, permitirem-se joint-ventures na faixa de mercado protegido, com o grande movimento competitivo
que nele existe, seria desvirtuar o processo de consolidação tecnológica, pois que o empresário nacional poderia ser tentado a adotar modismos tecnológicos do pa·rceiro estrangeiro, mesmo sem utilidade prática ou-dominio completo, na ânsia de sobrepujar os competidores,
O Japão é frequentemente citado como exemplo de êxito tecnológico mesmo pelos que condenam a nossa
Política de Informática. Pois é bom que se repita que
desde o início da acidentallzação do Japão, em 1868, no
Governo Meiji, foi decididamente desencorajada a participação de capitais estrangeiros. Posteriormente, o Go~
verno também controlou ferreamente a contratação de
empréstimos externos e aquisição de tecnologia externa.
Um dos maiores adquirentes de tecnologia externa, o
Japão tãfubém é um dos melhores selecionadores a fim
de obter o qUe realmente lhe convém. Para cada caso, ê
feito ·um --exailitivo -e- minucioso estudo do produto em
foco para identificar o que interessa e depois negociar
õbjetivamente.
Só, mais recentemente, tais medidas foram abranda®s pela consci~ncia adquirida pelo Governo nipónico
de que o país já havia alcançado competitividade e experiência para disputar com grupos estrangeiros.
O Brasil não-deve se envolver com o desenvolvimento
de tecnologias de ponta, porque lhe faltam recursos e
competência, é o que dizem ou, pelo menos, insinuam alguns. Nada mais sem fundamento,_Claro que será necessário selecionar bem os campos onde atuar, de acordo
com maiores facilidades e vocações nacionais, e aplicar
os sempre muito escassos recursos, da forma mais eficiente. No entanto, é simplesmente um absurdo pensar
que o Brasil possa se tornar uma grande nação-industrial
seguindo, liriear e seqUencialmente, os passos tecnológicos dos pa1ses mais avançados. São os pontos de inflexão
tecnológica bem aproveitados que podem mudar profundamente o quadro das vantagens comparativas entre as
empresas e as nações. Porém, para poder identificá~los e
correr o risco de apostar neles é necessário um mínimo
de competência e de atualização, serri o q_ue o quadro de
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transição não pode ser notado~_O_exemplo da microereO_ Sr. Humberto Lucena - V. Ex• faz um discurso
trônica mostra que o transistor surgiu nos Laboratórios
lúcido, que merece ser meditado por todos os nossos
Bell, fruto de grandes investimento em pesquisa, mus o
pare.c;, acima de qualquer divergência partidária,
Japão soube aproveitar-se de forma extraordinária nà
sobretudo na hora em que a Comissão de Economia, por
guinada tecnológica e, hOje, é O-segundo na microeletrôiniciãtiva do nobre Senador Roberto Campos, realiza,
nica, com vantagens em alguns segmentos.
neste momento. um simpósio sobre Informática, par-a O
Freqilentementc, ouve-se que ao Estado deve caber
qual estão convidadas importantes personalidades,
apenas o papel de incentivado r, orientador e harmonizaalgumas das quais .iâ prestaram o seu depoimento. Mais
dor de interesses e nunca participar do seta r Produtivo.
ainda, quando se sabe que há, dentro do Governo, como
1:: um modelo teórico de belo efeíto acadêmico mas POunão deve desconhecer V. Ex•, uma guerra aberta entre o
co prático em nações de pouco capital, como a nossa.
Ministério das Comunicações_ e a Secretaria Especial de
Mesmo com todos os incentivos imagináveis, há segInformática, que é Presidida pelo nobre General Danilo
mentos que, por seu conteúdo inovador ou por seu porVenturini, Secretário-Geral do Conselho de Segurnaça
te, afungentam o empreisário,- eSpecialmente quando suNacional, em torno dessas questões levantadas por V.
jeito a pressões externas com ressonância em certos SegEx• Acho que V. Ex• abre, com muita altura e grandeza,
mentos domésticos. Nesse caso, o empresário sentir-se-a
esse
debate no Senado Federal, para o qual deverão
mais seguro com o G_qy_e_rno tambêm participando do
aderir
indistintamente todos os Srs. Senadores, para que
negócio de alguma maneira.
possamos, ei-n sã consciência, resguardar os altos
Em alguns casos, as necessidades estratégicas impõem
interesses nacionais.
a presença suplementar do Estado no segmento produtivo desatraente à iniciatiVa privada. Por vezes, rompida a
O SR. CARLOS CHIARELLI - Ap;radeço o aparte
barreira das incertezas iniciaiS, o- em-preSariado rdOrmula sua posição cabendo ao sistema estatal abrir-lhe o esde V. Ex';~penas diria que o _Gov_erno, ~a verdade, tem
uma P_olltJca ~e lnformãt1ca, qu;. e espelhada
paço e passar a tratar de nova zona de fronteira, onde se
imponha atuaçào pioneira.
---conduzida, bas1camente, como matena de segurança
A informática,- aderindo a -todas ou quase todas ati vinacional, pelo Conselho de Se~ur~nça Nacional, ór~ão
dades humanas, do Jazer às viagens espaciais, da pesquiinterministerial, e é executada pela Secretaria Especial de
sa pura aos complexos sistemas de controle industrial, na
Informática. t possível, é provável que haja, a nível de
escola, no tráfego,- no.s consultóriOs niédicõs, nos sistc>
enfoque técnico, dentro de outros segmentos da
mas de defesa, etc. etc., ê, portanto, algo que atinge em
estrutura do Poder Executivo, diverg~ncias de
cheio a sociedade e modifica-lhe, às vezes profundameninterpretação e até mesnio de endereçamento.
te, hábitos, costumes, tradições, características. Seu emHâ uma política respeitável e respeitada, e neste
morilCnto, a nós do Legislativo cabe, como competência
prego, cada vez mais amplo e eficiente, pode trazer grandes beneficias mas, tairibéiil, alguns inales. que nos é reservada dentro da prerrogativas que temos,
dar 3.- elã a CObeitura, a fortaleza e a estabilidade que
De modo relevante, 6 impacto de utilização da tecnologia de informática afetará o quadro do ordenamento
mais do que as portarias, as ordens de serviço, as
circulares ou decretos, só a lei rigOrosamente pode dar. E
jurídico vigente, seja no ãiiihiú) cofisiilucional, :3 exigir a
é no sentido de estimular a nossa ·atenção com a
edição de instrumentos legais apropriados ao resguardo
da privacidade dos indivídUos e das organizações, seja
elaboraÇão de ffi"atériã legislatiVa QUe nós faremos este
pronunciamento neSta opOrtUnidade.
no campo do direito econômicõ, para prevenir os aliUsos
na estruturação e veiCulaçãõ de informaç;jes de efeitO co-- ·
mercial e financeiio~e para dar adequado tratamento às
O Sr. Cid Sampaio- Permite·me V. Ex• um aparte?
questões pertinentes à concorrência desleal, seja também
O SR. CARLoS CHIARELU - Pois não. Senador.
no campo do Direito Civil e comercial, para regular os
Até porque o horário era de V. Ex•
aspectos relativos à propriedade e à ciiculação econômi·

e

ca das criações industriais em- absti-ato, cOmo o softwere,
a informação e o know hoW, seja ainda no campo do Direito Tributário, para a perfeita defin"içãõ dos-s-êi'Viços
tributáveis e paói o es"tabelecimeltto-de ãtiializadas obrigações fiscais acessórias, seja lia áre8. dO -Direito Processual, para a agilização dos atas processuais e dos procedimentos cartorários, seja no campo do Direito Financeiro, para bem cuidar da transferência eletrônica dC:
fundo.
Portanto, a Informática i1ào é aperiaS màis uma.Cxi[Osa tecnologia, mas um fator de influência na- estrulU--ração do quadro político-social e que, portanto, merece
a atenção e o tratamento adequado pela sociedade.
Os interesses da nação, dos cidadãos, dos produtores,
dos usuários devem ser avaliados, conciliados,
conJugados em prol do bem comum e dos interesses
nacionais.
É um assunto que deve ser profundamente debatido e
apreciado pelo Congresso Nacional que deverá orientar
e respaldar os atas do Executivo, dotando·o dos
instrumentos legais que possam permiiir o exercício-de
ações que beneficiam a sociedade, garantindo-lhe meios
para defender os legítimos interesses de uma nação que
pode aspirar e estar entre as de primeira grandeza no
mundo.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS CHIARELLI -Com muito prazer,
nobre Senador Humberto Lucena.

O Sr. Cid Sampaio - Não se:ia este o motivo.
Senador, quero felicitar V. Ex• pelo posiciOii:anl"ento
tomado que, na realidade, coincide hoje com a diretriz
do Governo em relação à Informática. Queria também
acrescentar que ho.ie a inCormática é de tal modo
imPOrtante no mUndo que chega a condicioriar tOdos os
-set'?res da sOciedS~e. e é de se lastimar que o Brasil aind~
não tenha u_m inst_i_\4tQ _ fed~r_al tecnológiCo de
Informática, onde pudessem estar sendo orientadas as
pesquisas que ajUdassem os empresários iiacfonais a
preencher a sua função dentro do quadro de produção
br~s_ileira, de forma, que,_ felicitancl_o _V._E_x• sugiro que
analiSe o problema da criação de um instituto desse
porte, indispensável para que os estudos de Informática
no Brasil se desenvolvam como é necessáriO, -e a
soCiedade precisa e quase que impõ-e. M-uito obrigado a
V, Ex•
O SR. CARLOS CHIARELLI- Agradeço a V. Ex• o
generoso aparte e recolho a sugestão. Apenas a título de
informação, lembro ao ilustre Senador que funciona,
criado que foi pelo Decreto nl' 88.010, de 30de dezembro
de 1982, 3que\e que talvez possa ser rigorosamente mais
do que embrião, quem sabe, a grande estrutura do
Instituto p-reviSto, desejado e proposto por V. Ex•- o
Centro Tecnológico para a Informática - CTI, cuja
finalidade bãsiça., cuja tazão de ser e cuja atividade
fecundamente Valiosa para o País, neste momento em
atividade, é ex.atamente a de incentiVo e coordenação da
pesquisa científica em centros. universitários, visando o
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trabalho conjunto entre a universidade e il empresa,
ligado que está às diretrizes e integrado que está à
Secretaria Espedal de Informática, da qual é órp:ão
integrante e de cujo orgunogramn fal p3rte.
O Sr:-Cid Sampaio- -A.gmdeço a V. Ex' Fnço um
paralelo com o Instituto de Pesquisas que exü;te cm São
Jos_é dos Campos. que tantos serviços tem prestado ao
País nos diferentes ramos da tecnologia. De forma que n
mera coordenação fica aquém· da importância da
informática, aquém dãs necessidades da sociedade
brasileira.

O SR. CARLOS CHIARELLI- Sr. Presidente c Srs.
Senadores, ao político, sc.bretudo a nós parlamentares,
no transitório mandato do agora, cabe lembrar que, no
emaranhado de fórmulas e números, nesse apreço
respeitável pela exatidão, decorrente da própria
informática, estará o -homem, que continuará com a
força de suas fraquezas, o encanto de sua criatividade e a
inquietação dos que não sabem de onde vieram c para
o·nde vão, e com o vigor às vezes fanático dos que crêem,
e com a amargura céptiCa dos que não crêem, contiriuanl
o homem a buscar o seu lugar e a fazer o seu futuro.
Apesar disso, dessa dúvida e desse desafio, enti'e a
cre-nça na -Capllcidade de fazer e a deprimida obstinação
fatalista, algo se sobrepõe no convívio social, a Yclha e
sempre renovada Democracia, única e surrada palavra,
boa e gasta, porque tem o prazer quase masoquista de
permitir que a critiquem para provar sua excelsa virtude:
de, hiclusive, sobreviver aos seus adversários mais cruéis,
para assegurar·lhe o julgamento livre da História.
E pelo caminho da Democracia Yamos nós, e nossas
idéias~Por isso, buscando ser para poder ter; buscand{)
criar para ser livre e autônomo, há que se defender como
estratégia nacional a reserva de mercado, o nacionalismo
na indústria, sem xenofobias gratuitas. Se queremos,
como devemos, na condição de brasileiros, assumir a
- missão que o ano 2000- que começajà- nos reserva,
não podemos ser meros consumidores da inteligência
alh~ía e multiplicadore5_repetitivos das matrizes que nos
alugam, no cultivar da submissão. Ou somos capazes de
surfar, no dorso da "Terceira Onda", de Tofner,
servindo-nos da nossll tecnologia, para igualar.
oportunidades e preservar identidades: ou, submetidos,
seremos teleguiados opacos, arriscados a ver, no
sublimar das inimãgináVeis e ao mesmo ·tempo
presumíveis conquistaS científicas, dos que nos querem
apequenar para ter mais força, destruírem-se
personalidades, e desmancharem-se os próprio.~ projetas
do legítimo convívio político-social, baseado no
progresso frate-rno que se quer traçar para o Brasil.
O Sr. Al~erto ~i~va -

PeriT!_i_te: V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI -

aparte de V.

Pois não. OuçO o

Ex~

O Sr. Alberto Sllva - Nobre Senador Carlos
Chiare\li, todos estamos ouvindo com a maior atenção o
excelente discurso de V. Ex• nesta tarde, lembrando que
ou mantemos a reserva de mercado e tratamos ·de uma
tecnologia nossa, ou se'remos e iremos a reboque de.c;ta
extraordinária conquista humana no campo da
Informática. Lembre um fato que talvez muitos aqui
desconheçam. Em Minas Gerais existe o CETEC Centro Tecnológico de Minas Gerais. Lá dentro faz-se
uma pesquisa do mais alto valor científico e tecnológico,
talYez, da América Latina, exatamente neste campo. No
CETEC está-Se dl!!;envolvendo a purificaç1'lo do quartzo,
para, no final, fazerkse o cérebro de um computador, que
se chama chips. É ai onde a tecnologia universal domina
- 4 pai.~es dominam es.c;a tecnologia; Japão, Alemanha,
Estados Unidos e se não me engano, a França. No
Ceiltro Tecnológico de Minas-Gerais dentro de 10 meses
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talvez, se fabricará o primeiro chips nacional, com
tecnologia totalmente nacionaL Lembro a V. Ex~ que é
hora de todl)S nós, num esforço conjunto, dar a esse
Centro o apoio e, talvez, os recursos fimlnceiros -de que
necessita, porque a pesquisa abrange dois campos: fazer
o chips e fazer as fibras ópticas, outra Conquista
avançadíssima da tccnolo):!:ia atual, fibias ó-PtiCas -que
permitem os CirCtiitõs feClladOS- de- tc!CViSão,' alem
outros do conhecimento de V. Ex• O quartzo, do qual
isto depende, existe em 4 Estados do Brasil em
abundância. Pois o quartzo sai à razão de 2 9ólares ou 3
dóhues o quilo, e importamos quartzo beneficiado a 200
dólares o quilo. Não seria hora de se)!;urarmos uma parte
do nosso quartzo, ou, então, que se propusesse que o
Brasil tivesse uma fatia do mercado do quartzo, já que
somos os fornecedores para o Mundo?

ae-

b sli. PRESIDENTE (Lomanto Júni~r) -=Comunico que o Relatório da Presidência, referente aos
~rabalho_s_ le~islatiyos _realizados .em 19_83 já _está
devidamente publicado e exemplares e.stào sendo
encaminhados aos Gabinetes dos Srs. Senadores.

-Aqui está, em minhas rnàos, a edição de h~je do
Corre-Jo Brazillense, cuja manchete principal é a seguinte:
·:oiretas demitem Ministro da Marinha". E, num
de~taqlle de primeira rági"Jiu, lê-se:
A ROTA DE COLISÃO

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Humherto Lucena, que
falarâ como Líder.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. c;,mo.
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presídente,
Srs. Senadores:
N<l.__ ses&ào de_ ontem, .o .Senador Itamar Franco
inda_gou da Liderança do Çioverno nesta C usa quais as
razões que lerjam .levado o Almirante Maximiniano da
Fonseca a demitir-se do alto cargo de Ministra da
Marinha. Se)!;uiu-se um silêncio iumular. Quanto a mim.
fiquei aguardando não só a publicação da curta daquele
ilustre militar ao Senhor Presidente da República, como
também da sua devida resposta, e, naturalmente, o
noticiário da Imprensa.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eis as cartas:

O SR. CARLOS CHIARELLI- Agradeço a V. Ex• o
aparte valio~a e, sohretudo, a informação adequada e a denúncia importante, que certamente haVera--de--Ser__ _
levada em conta pelas autoridades e, s_obr_etudo, por esta
Casa, para que se inte~re ao debate que se trava a
respeito da informática, do qual a matéria por V. Ex'
referida é parte inte'grante.
"Senhor Presidente:
Este Con~resso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelênda
nascido prevalentemente da vontade do povo, tem um
para, respeitOsamente, soHCitar, em- cã:ráter
compromisSo irreversíYel com- a Pofític3. Nacional de
de---lrfi!Võ-gávef, min-ha exonefáÇão-- do_,
Informática Aqu1 não- flaverá espaço para os -que
Ministro da Marinha.
querem entre~ar nosso amanhã, vendendo nosso
Levo ao conhecimento de V__ Ex• que minha
presente. Aqui vamos repudiar (e -ficam iOdos
decisão é_ conseqilente de interesse _de caráter
conclamudos para essa tarefa; independentemente de
estritamente pessoal.
partido). Aqui haveremos de repudiar as tentativas dos
Senhor Presidente,_ nessa ocasião não poderia
advo~ados de interesses alienígenas, que --estão
deixar de transmitir meus mais sinceros
comprometendo a se~urança e o bem-estar social,
--~gradeCimentos, --nã:o- só- -petas-- aterlÇões-Com qU~
económico e político de nosso amanha~-A-if-dúmâliCa
sempre me distinguiu, mas, principalmente, pelo
requer uma mobilização do nosso povo, dos nOssos
apoio decisivo que sempre prestou para as soluções
parlamentares. de lideranças e liderados, igual à que
dos prOl-:.lenias- d-a_ Marint·úl, do que resUltOU un1
trouxe às ruas, às tribunas, às UJiivásidades~ "aos
acervo de realizã:Ções- do qUãl o -gove"rno--de \fOsSa
sindicatos, o brasileiro de todos os partidos, de tOdos oS
Excelência pode se orgulhar,_ especialmente pelo
credos, de todas as etnias, Quando se construiu o alicerce
fato de ter sido feito durante um Deríodo de
glorioso da PETROBRÁS.
êxtfCffias- difióliChi.des- eCé:môffiíCõ-"fiíla-néeúàs. -- Ninguém vai ímpf:Clir nOsso futuro. t teiTIPo de-Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
mobilização, e -esta Casa haverá de ser o tribunal
Excelência os protestos do meu mais profundo
competente, a foro dessa franca decisão de nosso
·respeito.
destino.
Maiimíãilo'Eduardo da SilvÍl 'Fonseca, MiniStro
Nos próximos dias, mesmo sabendo as iras que
da Marinha."
despertaremos, os interesses externos que se
mobilizarão, os "lobbies" riqufssimos que teiüai-ãO
"Meu caro Ministro Maximiano,
parar a proposta, apresentaremos projeto de lei
É com pesar que acuso o recebimento de sua
~arantindo a continuidade da política honesta, idônea e
-Ciú1a.
-na qUa-l -SõlíCrta exoneraç-ãO- -CiO-- Cargo --d~
sêria -q-ue se faz ·neste PalS, atr3.vés da sEr, enl trefeSâ-dO
MlrilstiCi
de EstadO--dá Maiinha. - - futuro brasileiro, da indústria nacional e da garanti"a de
Ao acolher 8. solicitação do prezado ;:~migo,
autonomia adulta de nossa fnformãtica.
atento às razões apOntadas, cumpre-me registrar o
Tal pro,jeto terá como pontos básicos, dentre outros:
valor de. sua contribuição e de seu esforço, ao longo
• Adequada proteção às empresas de capital nacional
de cinco anos, para o encaminhamento e a solução
para que possam adquirir capacitação iecn016glca e
dos problemas relacionados com o desenvolvimento
competitividade;
de nossa Marinha de Guerra, bem como de seu
• Apoio do Estado à Pesquisa e Desenvolvimento, no
permanente áprestamento para o--df:Sempenho- de
Pais:
-- suas-mTSs_oes_e-sPidtiCás. ·· --"'---=----- -·· -- -· --~-• Incentivos fiscais, crediticioS -e· outros, de mOdC:t a
Com especial destaque registro, igualmente, sua
fortalecer os empreendimentos nacionais;
constante colaboração para a manutenção de
• Adequada estruturação e recursos para o Ctntro
salutar e inquestionável unidade de nossas Forças
Tecnológico para lnrormãtica:
--Armi:úhS.
- ---- - --- ---• Definição do cã.mpo de abrangência -da própria
A Marinha tem muito a agra"decer o~ seus
Informática;
inestim-áveis serv-iços e o gover-no- a iri-b~iar-the as
• Fixação da SEI na estrutura governamenta( e suasmelhores homenagens.
atribuições.
COm
nléus cuffiprimentOs c0fdi8-is e-~otOs-d~ -Conclamo, Sr. Presidente, e ilustres Senadores, a que
feli_cídad~, a~raço, _João F~gueiredo."
dêem apoio a esta iniciativa, em defesa não apenas da
informática, mas, Sobretudo_, em defe-sa- dÕ
desenvolvimento deste Pafs e da garantia da sua
Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadpres, muito
autonomia. (Muito bem! Palmas. O orador é
_ mais do que as cartas, QUe 'tlada dizetn, lemos no
cumprimentado.)
noticiáriO da Imprensa de h~je.

Cargo-

os-

Pelo_ menos quatro posições tomadas
provocarum a demissão do Ministro du Marinha,
Muximiuno d:.l Fonseca. A rota de choque terminou
na sexta, com a entrevista - puhlicad<1 soíbado em que afirmou que os militares não são contrários
aos comícios pró-diret~s. Pouco antes, exclamou
ante a possibilidade de llm aumento de 180% nas
prestuções do BNH: "Estou roubado! Também
.contrariou o Planalto seu apoio aberto ao VícePrcsidcnte Aureliano Chaves. Sabia-se ainda que
Maximiano defendia, intramuros, as eleições_
diret;.~s.

A Folha de S. Paulo, um dos órgãos de maior
circulação da imprensa nacional, trás um amplo
noticiário a respeito da matéria: "Maxirriiano sai do
Ministério, Karam assume amanhã". Também, um
arti_g:o publicudo por Rubem de Azevedo Lima, sob o
título- ··Saída reffete confronto sobre e~gajamento das
forças Armadas". Noutro tópico, da sucursal de
-Brasília: "Declarações provocaram afastamento".
No O Estado de S. Paulo, na coluna de _Carlos
Chagus, está escrito:
MAXIMIANO. A PRIMEIRA
V!TIMA DO ENDURECIMENTO
--T~"xCuaJ:
Mais uma vez, a culpa serã da" imprensa: o
Ministro Maximiano da Fonseca, da Marinha, caiu
-~õr Cáusa e uma eO~rCvista dadã-- nO- Rio, sexta~
feifa. Na ~ntrevi~ta, afirmou que os comícios pró~
diietas que sC rea!i~arum no País tiveram até agora
____ <_:ar-ª" ter _orde:ir_Q _e trunaUilo, devendo ocorrer o
- ~- m~----:mcf'(:óm- a _manifestação pfo_gramada para o dia
21, na anti_ga capit:.~l {não se sabia, ainda, do
udia,mento daquele comicio para o dia 10 de_ abril,
por conta de do_ença do Governador Leonel
Brizola). O Ministro disse mais: enquanto não
houver baderna ou bagunça, é natural que o povo se
manifeste.- Até a_gora não houve nada, nenhum
tumulto. O povo pode fazer seus comícios e se
manifestar sem comprometer a ordem. Ninguém foi
-,-- acãbar- COin o-comfcio da Praça da Sé, por exemplo.

-a

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece claro que, na
verdade, o Sr. Ministro da Marinha foi afastado por
motivos políticos. E não é demais lembrarmos algumas
declarações suas que dão bem a idéia do seu perfil de um
liberal, de al_guém que estava, realmente, en~ajado, não
apenas no projeto deB.bertura do Presidente Figueiredo,
mas na luta pela plena democratização do Brasil.
A Folha de S. Paulo de hoje, as publica em resumo:
"A imprensa estã falando o que quer. Estamos
vivendo numa democracia." (maio de 1979)
~·Parece que hã uma vontade_de alguns setores
- para endurecer, tal a insistência com a pcirgunta
sobre um suposto endurecimento." (maio de 1979)
"Tenho certeza de quem praticou os atentados
(contra a sede da O A B e o escritório de um vereador
na Câmara Municipal, no Rio), mas não posso
provar. Por isso, não digo publicamente." {agosto
de 1980)
"Pode o povo estar tranqUilo, pois suas Forças
Armadas saberão assegurar a ordem interna,
garanJindo plenamentC: o processo de
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Fii!ucircdo." (IH!tubm de ll)80)
"Ninguém tem de fa1cr eleições com cartas
murcadas. O jop:o é limpo c quem ganhar, leva.''
(agnf>tn de 1981)
O milit;,1r- coiU.tdo- faz tudo C1lm a maior ho;,t

vont<1dc c <lcaha sendo (,:ulpado JllH tud1l de ruim."
(setembro de 1981)
"As Forças 1\rmadas estão preocupadas
exclusivamente com suas ativjdades e não vão ser
protagonistas de nenhum fechamento político.''
(dc7cmhm de 19!':1)
"Tenho tt firm_e C11nvk:çãú de que nosi;o Povo
saberá bem esl.!olher seus dirigentes." (outubro de
llJX2)

"A ;lltern:\nda de_ rodcr pode ocorrer
pcrfcitumcntc. Depende sô da vontudc do povo, cm
quem de vai votur. H houve alternância de r~'dcr
cm dez Estad.os. E tudo bem:· (dezembro de \982)
"O sctor militar não vai interferir na sucessão
pre.<iideneial, que scrú conduzida pelo Presi<.lente da
Repúbli~.:a. soh a coon.!enação da dassc política.( ... )
"Os milihlrcs esttio voltando âs ..:.usernas. n5o vão se
cm·olvcr mnis." (março de J9R~)
"Para rnim, tanto fa7 diret<.ls ou indirctas. desde
llllC s_cjam dcmn~.:dticas." (junho de 191-l~)
"Nós. milit<.trcs. queremos voltar às nossas
funções e defendermos uma candidatur:.1 civil, Q que
só rHin ocorrerá se ho_u_v_er _cumprovada
incompetên~.:ía polítka plna se chegar u um
consenso quanto ao nome do sucessor do Pre.~idcnte
Figueiredo." (julho de 198~)
"Se for isso, cstmJ Nubado." (comcntúrio sobre
a possibilidade de que o BN H aumcntas~c 180% n:~~
prestações. na semana passada.)
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, creio que ê nosSo
dever, numa Casa política, e num ano como eSse cminen·
temente politico, debater lim fato como esse que longe de
ser um fato de rotina na vida administrativa do País, está
cheio de conotaçõeS de natureza política, como bem no·
ticia e comenta a imprensa no dia de hoje.
Uma das causas do afastamento dÓ Ministro Maxi·
miano da Fonse<.:a teria sido sua notória preferência por
um dos presidenciáveis, no caso, ó Vice·Presidente Aure·
liano Chaves. Evidentemente que isso não tem qualquer
razão de ser, porque não só s_c trata- daSegunda pessoa
na hierarquia do Governo federal, como é público e notório que o Vice·Presidente cont:.1 com cerca de uma centena de votos, pelo menos até_ agora, ao que se sabe, no
PDS, que se reunírá -em--conven-ção Cm setembro deste
ano.
Por outro lado, ninguém tem tido uma posição mais
coerente e democrática, bastando lembrar o seu posicionamento, neste instante, em favor, inclusive, de que o sucessor do atual Presidente da República seja de imediato
eleito pelo voto soberano do povo.
Em segundo lugar, há as declarações do ex·r..:I_inistro
M.aximiano da Fonseca de que os comícios pelas diretas
não subvertiam a ordem pública por serem reafízadãs ein
perfeita tr<lnqüilidade, contrastando com afirmação anterior do Presidente de que o movimento tinha caráter
perturbador.
Como se vê, o nobre e eminente ex· Ministro da Marinha estava coberto de razão. Quein teni -ã:cOmpanhãdo a
campanha de mobilização popular que vem sendo efetuada cm todo o País, não apenas pelos partidos de Oposição, mas por todos os segmentos da sociedade brasileira, sabe, perfeitamente, que nada de anormal aconteceu
erii. nenhuma capital, em nenhuma cidade. Tudo correu
tranqüilamente, o povo na rua, na praça, reivindicando
o seu direito sagrado de cscoJher, pelo seu voto, o Presidente da República..
Ora, dizia o ex-Ministro da Marinha que se tudo isso
era legal, era constitucional, não viU Porque fazer a eSSa

campunha e a ~sses comícios qualquer restrição. Daí as
suas declarações de sábado último sobre o próximo
comício que será realizado no Rio de Janeiro, nãO mais
amanhã, mas no próximo dia IO de abril, por motivo de
doença do Gov_ernador Leonel Brizola. Aliás, segundo
informuu·nos a Imprensa televisionada_de ontem, S. Ex•,
por causa dessas declarações da semana passada, foi interpelado pelo Senhor Ministro-Chefe da Casa Militar, o
Gc:neral Rubcn Ludwig, sobre se Confirmava ou não o
que dissera, o que teria sido da gota d'água que fez com
que--S. Ex~ viajasse a Brasília e aqui deliberasse encaminhar ao Senhor Presidente da República o seu pedido irreVogável dC demissão dO posto de Ministro da Marinha.
Por último, a declaração de S. Ex~ que teria desgosta·
do muito o Sr. Presidente da República, foi propósito do
aumento das prestações_do BNH, quando disse que "es·
tava roubado".
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores~- todos nós conhecemos o Sr. Ministro da Marinha e nos acostumamos a
ouvir a naturalidade com que S. Ex• falava à imprensa
falada, escrita, tdcviSionada, sem nenhuma malícia, sem
nenhuma ironia. Naturalmente, S. Ex•. provocado pelos
repórteres, disse alguma coisa que lhe doía na próp-ria
pele; quem sit5c t:.!lvez S. Ex• n3o seja um dos prestamistã.~--dú- Sistema FinUilceiro da Habitação?
Sob esse "aspecto, muito mais grave, mas TnuitO mais
grave mesmo, Sr. Presidente, foi a posição assumida, a
respeito dessa matêria, pelo aluai Presidente do Banco
Central, que, por isso mesmo, trago, nesta hora, ao co·
nhccimcnto do Senado Federal e da Nação.
O Jornalista Tarso de Castro, na sua coluna da Folha
de S. Paulo, do dia 19 do corrente, publica, textualmen·
te, depois de várias considerações sobre um programa de
televis;)o na TV Bandeirantes, a que compareceu o Sr.
Affonso Celso Pastore, Presidente do Banco Centra[, o
seguinte:
Foi a essa altura dos acontecimentos que o jornalista Milton Coelho da Graça (que era correspondente da Gazeta Mercantil em Nova Iorque e que
.agora está nu revista Isto t) teve a audácia de fazer
uma pergunta simples: uma vez tendo adqüirido
uma casa própria através do Banco Nacional de Ha·
bitao:;ão e sendo pai de três filhos, vê, como todos os
mutuários, com preocupação, os constantes aumentos a que é submetido. A resposta do presidente do
Banco Central foi simplesmente notável:
-"Se você. quiser fazer um grande favor a seus
filhos o melhor t!' dar um tiro na cabeça".
Ant_e_a surprc.~a geral, Pastore continuou nª m!!Sma linh<l, afirmando que esta era uma solução simples c que, ante a morte da pessoa que adquiriu o
imóvCrã dívida estaria naturalmente coberta pelo
seguro obrigatório do BN H. E completou, com alegria:
" - Aliás, se você não quiser fazer isto pessoalmente, pode contratar outras pc.-;soas. Para coisas
assim, há gente de sobra."
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso ê de pasmar! Foram palavras do Presidente Q.o Banco Central, Affonso
Celso Pastore, num programa de televisão na TVBandeirantes. E, por sinal, a coisa foi de tal gravidade
que a Folha de S. Paulo, do dia 20 de março, no dia se- guinte, divulgou, na página 11 do seu caderno de eeono·
mia:

BANDEIRANTES CORTA DECLARAÇÃO DE
PASTORE
A reportagem da Folha tentou, sem sucesso, durante todo o dia de ontem~ obter da diretora do departamento de jornalismo da Bandeirantes, Silvia
Jafc-t,--U-ina autorização para assistir à gravação original da entrevista com Afonso Celso Pastore. O
presidente do Banco Central disse aos mutuários do
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BNH, durante a gravação do programa "Canal Livre" que "o melhor ê dar um tiro na_cabeça".
A reiiefaçào foi feita ontem pelo colunista Tarso
de Castro, da Folha. O repórter esperou mais de
uma hora, na portaria da emissora, para falar com
Sílvia Jafct, ou qualquer outro funcionário do de·
partamenfo de jornalismo que pudesse p!!rmitir o
acesso à gravação. A resposta foi de que Jafet não
era localizada dentro da emissora. As justificativas
posteriores foram de que ela estava numa reunião
importante e não poderia ser interrompida para de·
cidir sobre o assunto. Outros órgãos de Imprensa
que estiveram na emissora, com o mesmo objetivo,
também não tiveram sucesso. Já no infcio da noite,
após dezenas de telefonemas, a reportagem da Folha
apurCJ_u junto a _um jornalista da empresa que real·
mente nàó havia nenhuma disposição de se liberar a
entrevista, na_íntegra.
A apresentadora do "Canal Livre", Bellsa Ribeiro, afirmou ser totalmente contrária a qualquer corte na gravação_ do programa, A noite, soube-se por
um alto funcionário da TV Bandeirantes que o próprio presidente_ do B<lnco Central interveio pessoalmente, para tentar fazer com que a gravação fosse
ao ar na íntegra. A justificativa de Pastore era de
que a sua colocação fora irônica e deveria, portanto,
ser interpretada neste contexto.
O que quero colocar neste instante, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ao denunciar t:ste fato. que estarrece a Nação
c que deve ter um pronto esclarecimento da parte do Governo, é justamente comparar as -duas situações, Se, por
um lado, se diz que uma das razões da saída do Ministro
da Marinha teria sido aquela declaração de que "estaria
roubado" com o aumento das prestações do BNH porque o Presidente ficara irritado cl.)m o que dissera,o que diler dessas dedu rações do Sr. Afonso Celso Pastore, Presidente do Banco Central do Brasil, que continua tranqüilamente no exercício do seu cargo, indo e
vindo para o exterior, andando pelos quatro c·antos do
mundo, sob o pretexto da renegociação da dívida externa brasileira? São as perguntas que ficam no ar, Sr. Pre·
sldenle, Srs. Senadores.
O Sr.lta!Jlar Franco- Permite-me V. Ex• um-aparte,
nobre Senad_or?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra.

O Sr.Itamar Franco- Nobre Líder, faz bem V. Ex~
em abordar a saída de S. Ex~, o Sr. Ministro da Marinha.
lncri\i'cl. Senador Humberto Lucena, ontem à tarde, que
a Liderança do Governo se preocupas.<;e em elogiar um
ex-Deputado alemão- o Deputado Hermann Gorgen,
contra quem nós nada temos, inclusive conhecemos o exDeputado Hermano- não se manifestando no momento cm que deixava o Ministêrio da Marinha o seu titular.
O_ silêncio da Liderança do Governo foi constrangedor.
Não por se tratar de um mititar, absolutamente, mas por
se tratar de um Ministro de Estado, que sai numa hora,
como diz V. Ex•, dífici!, como a que nós atravessamoS. O
silêncio da Liderança do Governo, repito, foi constrangedor. Hoje, a Liderança do PMDB, através de V. Ex•,
traz à luz alguns fatos decorrentes dessa demissão. V.
Ex~ lembrou, também o episó<!io da entrevis~a do Presidente do Bt~nco Central. E a única--observação que" cabe
neste instante, nobre Senador Humberto Lucena, ê que
um deixou o Ministério da Marinha e o outro permanece; depois dessas expressões, Presidente do Banco Cen·
tral. Vamos esperar que, com a fala de V. Ex•, mesmo
depois de vinte e quatro horas de atraso, pelo menos se
possã ouvir a voz da Liderança do Gov_crno, quando
nada para elogiar o ex· Ministro da Marinha.
O SR._H_UMBERTO LUCENA- Muito obrigado a

v. Ex•
Devo dizer que o que mais dóí em cada um de nós; representantes dos Estados nesta Casa do Congresso Na·
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cio nu], é que essas dedaraçõcs partam de uma das maio~
rcs uutoridadcs federais, situada no segundo escalão,
ma.s rmdcríamos dilcr que pertencente ao primeiro escali'io. pela importündu do posto que ocupa. O que é hoje o
Prc~it.kntc do Banco Central do Brasil? .t: uma das mais
importante::; personalidades deste País. E revelam as suas
dcdar:u,:iks a profunda insensibilidade deste Governo
para com os problemas sociais, numa hora cm que milhões Jo.: brasik:iros estilo dentro do contexto dessa re.c.essào a que fomos levados pela Sltbmissào ao Fundo Monct;:trhJ fntcrnucional, aos bancos estrangeiros, com um
cndividumcnto externo astronómico, de juros sobre juros c entregues a uma situação de inflaçàú e custo de vida
galopantes, de dt!.Scmprcgo, de miséria, de fome, de desespero.
Ê, Sr. Pn.:sidcntc, Srs. Senadores, um acilite aos brios
do povo brasileiro, sobretudo das suas sofridas classes
assaluriudm;., que estão a[, com um arrol:ho salaríal que
lhe fui imposto, inclusive, de fora para dentro do País
por contu dessa chamada renegodaçào da nossa dívida
cxtern<.t com organismos internacionaiS..
Ao tcrminar estas palavras, quero, neste instante, com
a muior isenção possível, pôr cm destaque u personalidade do Ministro rvtuxirni•mo da Fonseca. fomos seu adversário, nunca chcgumos a esta tribunu pura fazer-lhe
elogios, porque não é do nosso feitio; o nosso dever de
Oposi~;:1o vigilante é Uc fiscali.lUr c criticar. Mas, Sr. PresiUcntc. Srs. Senadores. a esta altura, quando--S.-EX~ é
vitimu de umu tremenda injustiça c de uma enOrme incompreensão por parte dos que compõem o sistema dominantr.! no poder, cu udo que nús devemos nos curvar,
rc\·_crcntcs, à sua posição firme c inabalável, cm defr.!s"U de
uma vcrdatlcira Denwcmda pura o Brasil.
Era o que tinha •t dizer, Sr. Presidcnte,_(Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Conçcdo
a palavra ao nobrc S~omaUor Adcrbal Jurcma, que falará
como líder.
O SR. ADERBA!. JUREM A (PDS -~ PE. Como
LíJr.::r, pronuncia o scguintr.! discurso. Sem revisão do
or<.Jdor.)- Sr. Presidente, Srs. Scnadore:>:
Ou\'imo~. com a maior atenção, as palavras do Líder
do PMDB Scn:.u.ior Humberto Lucenu. S. Ex• se deteve,
inidalmcntr.!, sobre a U_Cinissào do Ministro da-Marinha,
Almíra!ltc Maximiano d<l FonseC-<1, c, cm seguida, fezespeculações sobre os motivos que Podcfíam ter detCrmi-nado aquele ttlo unihltc-ral do. Sr. Ministro~ Nós, do
PDS, estamos aqui para dizer a S. Ex• que a sua posição,
especu!<Jndo sobrc u demissão do Ministro, é absolutamenlr.! natural. Não poderiam os esperar outra atitude de
um Li dr.:: r utuante como é V. Ex• V Ex• está no seu direito
de f:ucr especulações e nós, representantes do Partido
l\-1ajorit(trio, que apoiamos o Governo da República, temos a rr.!.o.;pondcr <J V. Ex• que, di<.tnte das cartas trocadas entre o l\linistro c o Prt!Sidcntc da República, não cube a
nós nos trunsformar cm jornalis1<1 ou repórter e faLcr especulações.
O Sr. Humberto Lucena- Permite
ap:1rtc?

V~

Ex• um rápido

O SR. ADERBAL JUREMA- Pois não. Ouço, com

prazer, o aparte de V.

E."<.~

O Sr. Humberto Lucena- É só para faZer um (Cr)Urao
às palavras dr.! V. Ex' Eu niío fiz espeCulações. Baseei-me
no amplo noticiário de toda a. Imprensa brasileira, que
foi unüníme em colocar todas as causas determinantes da
demissão do !'vlinistro da Marinha.
O SR. ADERBAL JURE!\1A- Ou\'i com puciêr1cla o
aparte de V, E.\~, mas a Imprensa brasileira também estú
no seu dcvcr de fuLer especulações_, porquanto O Ministro da Marinha afirmou, alto c bom som, que foram razões estritamente pessoais que detcnninarum o seu pedi-

do de demissão ao Presidente da República, Diante disso, nobn: Senador Jlumbero Lu\:ena, qualquer outro co-

mcntório não deixa de trazer a cor c o tom da especulação jorn:tlística.
Por isto é que, Sr. Presidente, ao rcconheccrmos ..•
O Sr. Humberto Lucena- Concede V. Ex' um aparte'!

O SR. ADERBAL JUREMA - Pr.!rmita apenas que
.cu concLua o meu pensamento, Ouvi V. Ex~ em silêncio.
Mas, por isto é qur.!, ao reconhecermos e. proclamarmos os serviços prestados ii Nação pelo Ministro demission:.írio, não podemos aceitar que razões estritamente
pessoais sirvam de motivos pun1 que se explore um pedido de demissão do Ministro, tão comum no regime democr:.ítico.
Ouço o apurtc do nobre Senador Humberto Lucena.
_O_Sr. Humberto Luc_ena- Apenas para ilustrar os debates, eu convocaria V. Ex~ para a leitura dos jornais ..

O SR. ADERBAL .[UREMA- Mas eu li os jornais,
que V. Ex~ leu.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' encontrará nosjornuis de hoje frases aspeadas do Senhor Ministro Maximiuno da Fonseca. Uma delas: "o assunto é delicado;"
umu outru, .. talvez daqui a doís anos, quando terminar
~tc_Qovcrno, cu posso esclarecer quais foram as razões
que me fizeram sair".

O SR. ADERBAL JUREMA - Tudo isto está muito
bem, Senador Humberto Lucena e demonstra que o Pre~
sidCnte Figueiredo é um tíberal, que no seu Govern-o às
seus Ministros dão as suas posições pessoais sem que
com isso o Presidente se_ abespinhe.
Mas, quando um Ministro faz uma carta ao Presidente, tornando irrevogávt:l o seu pedido de demissão; quando um Ministro, com u responsabilidade da sua farda, da
suu vidu que é uma vida admirável, dedicada à Marinhu
brasildra, diz claramente à televisão como cu e V. Ex•
assistimos: "Me deixa cm paz, foram razões pessoais, delicadus, que cu r,Lão _quero rnuis fui ar sobre elas." Então,
nós só tCmos q~e respeitar as razões do Ministro, e dizer
-à Nação: se nós perdemos um grande Ministro, nós temos na pessoa do Almirante Alfredo Karan t:m substituto à a]t_ura, que poderá continuar, sem dúsida, a mesma
tr:.tjctória do Ministro Maximiuno. E isto que acontece
no__r_qgimc dc_mocrátieQ, não há ninguém im.ubstituível,
já dizia um Presidente de República o eminente Marechal Castello Branco.
Mas, Sr. Presidente, não vou descer cm considerações,
porquanto j:.í as fez longamente o Líder Humberto Lucena, com a sua habilidade política comprovada nestu Casa. Suubc, para impressionar, ler frases, ler ten:;hos e declarações. do Ministro da Marinha, ao longo de seu
excrcício naquele Ministério. Cabe-nos, apenas, dizer
que razõcs estritamente pessoais nos levam a respeitar a
dcdsào 4ue o Ministro Maximiano tomou quando se dirigi~ ao Presidente da República. E a sua carta, com a
carta do Presidente da República em resposta, encerru
cm definitivo este episódio, tão comum na via republicana.
Sr. Presidente, não vou fugir aqui à segunda parte do
discurso do eminente Lidcr da Oposição, quando S. Ex~
se refere a uma entrevista, num programa de televisão,
com o presidente do Banco Central. Até agora, n~o me_
consta qUe esse programa tenha ido ao ar: eu, pelo mew
nos não assisti a esse programa. Anunciaram esse programu. mas eu não o vi, confesso honestamente a V. Ex•
que não vi esse progmma. Estou apenas me louvando no
que os jornais têm dito: que o Presidente do Banco Central havia pronunciado aquela frase, que parece até húmor negro- é uma maneira de falar, cada um tem o seu
estilo pessoaL
Sr. Pre~idente, acontece que atê agora essa frase não
saiu no programa e se houve o prog!'ama não teve essa
frase. Não houve, portanto, confirmação.
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O Sr. Itamar Franco....:.... Deve ser uma frase muito pessoal, tambC.m, não'?
O SR. ADERBAL JUREMA- Desta maneira, cabenos ugullrdar, isto sim, demo~raticamcntr.!, o pronunciamento do possível autor da frase, o Presidente do Banco
Central. Nós aguurdamos que S. Ex• dé um pronunciamento, al'irmando ou não a fr:.~se que acaba de ser lida
pelo Líder 1--lumb.:rto Lucena, E s<.tibu V. Ex• que nós
rcspdtamos us Op~1SilfÕcs, mas nào é privilégio das Oposições respcitur o mutuário brasileiro; nós, também, do
PDS; somos da mesma linha de respeito ao mutuário do
BN H. Jamais estarÍ'Jmos de acordo com essa frase, parta
de onde partir. Por isso, fique certo V. Ex• que a Liderança do PDS, nesta Casa, não concordaria jamais com
ess<-t fruse, mas nós não podemos lançar objurgatória no
escuro, porque ela não foi pronunciuda cm nenhuma televisão brasileira. (1'\.'luito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a p:t!avra ao nobre Scnador Lourival Baptista.
O SR. LO LI RIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun~

da o seguinte dist.:urso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, como ê do conhcicmento geral, Ll FUNABEM tem
COJ\ll) objctivo prioritário a execução da polítíca- naciow
na! do bcm-estar do menor. cumprindo-lhe, ainda, no
an•plo contexto dessa vasta missão, orientar, coordenar
e supcrvisionar-us entidade.'> que executam essa política.
Decorre dessa concepção técnico-administrativa o carátcr predominantemente normativo de sua atuaçào, que
se excr\:c ·de maneira indircta, atruvês da assistência têcnka c da cooperação financeira, por meio de convênios
com instituições oficiais e entidudes particulares.
Resumindo o panoruma global das realizações e perspectiva du FUNABEM, no decorrer de 1983, a Mcnsagr.!m Presidencial Ãnua, encaminhada <.to Congresso Nacional u 1~ de man.:o passad0, registrou, em uma apreciação sumáriu, ter u FUNABEM repassado Cr$ II ,9 bilhões c 669 unidades oficiai~ e 994 e-ntidades soci<Jis parti~.;ulares~ po:.;sibilitando o atendimento de 608 mil menores cm situação irregular (c:trcntcs, abandonados, infratorcs). na faixa etária de O a J 8 anos.
Os recursos financeiros repassados pela FUNABEM
no ano twnsacto pcrmitirum, além disso, atender a
247.748 famTlias. tendo sido assinados, no período. 290
convênios em 734 tvlunicípios bmsilciros, além do relew
vante trabalho de_cducaçào c integração do menor feito
por uma rede- dr.! 12 unidades de atendimento e um Hospital.
Para viabilizar ~uu atuaçào, a FUNABEM contou
com recursos du ordem de Cr$ 23 bilhões.
No Relatório Anual das atividades_e açàcs desenvolvidas pela FUNABEM, em 1983, esclareceu a Professora
Tcr_czinha Saraiva, digna, lúcida e eficiente Presidente
dessa benemérita instituição, que o ano se iniciou com a
impl<.~ntaçiio de uma nova Propo>tta de Educação e Jntegraç::io Social, nas unidades de atendimento da FUNDABEM. l:: acentuou ... "Esta é uma Casa de educação,
onde o sujeito é o menor. Em torno dele, e por ele,
desenvolveram-se todas as nossas ati vidades: o novo Regimento Interno, dando mais ncxibilidade às açàes, às
mud<tnças cU modernização administrativas, à ràcionalização do trabalho, a maior participação dos nossos Represc-r_J_tan;es, a retomada do diálogo com as Fundações
Estaduais, os no_ vos _crjtérios de repasse de recursos, o reposicionamento da fUNABEM em sua ação normativa
nacional".
Convém relembrar que a FUNABEM nasceu em
1964, no Governo do saudoso Presidente Humberto de
A len.:ar Cu;telJo Branco, cabendo-lhe promover a execução daquela mendonada política nacional, por intermédioJ da assistência permanente c da cooperação financeira aos órgãos executores, ao nível das Unidades da
Federação, e às eittidades sociais particulures. Sua
função primordial é, por conseguinte. coordenar c:- super-
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Franco, a Comissão Mistu incumbida de estudo e parevisionar açõcs, além de promovef o grande debate nacio_çer sobre o Projeto de Lei nl' 18, de 1983-CN, que "regunal sobre a criança e o adolescente, atingidos pelo prola O exercício da Profissão de Aeronauta, e dá outras
cesso de marginalizuçào.
providencias".
Em conseqüência, incumbe à FUNABEM experimenAproveito o ensejo para reiterar -a V. Ex• meus protestar, avaliar c propor alternativas de atendimento a este
tos de estima e consideração. --:- Nelson Marchezan,
menor, que o Código de 1979 qualificou como em siLíder do PDS.
tuação irregular, ou seja - -aquela criança ou aquele
adolescente atingidus por grave carência sócioO Slt PRESIDENTE (Lomanto JúniÕr) --Será feita
econõmíca, ab:.mdono, orfandade, sem amparo, expoa sub~tituição solicitada.
sição a maus tratos físicos ou a perigo moral, desvio de
conduta e autoria de infraçào penal.
O SR~ PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa~se à
"Tuis fatos caracterizam a grande problemática do
menor no Brasil, conseqüência e parte de uma questão
ORDEM DO DIA
maior consoante afirmou a Professora Terezinha Saraiva
em seu substancioso Relatório, que é a Questão Social,
Sobn: a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
esclarecendo: ... "Concentração urbana, distorção na disI \'-Secretário.
tribui~ào de renda, imenso déficit de escolaridade, precaÊ lido o seguinte
riedade do saneamento básico e dos equipamentos de
saúde- eis os dementas que compõem o quadro da soREQUERIMENTO No II, DE 1984.
ciedade cm que vivemoS -e Cm que viVerri--:58.286.961 n:ienorcs de I 9 anos; e é importante que se saiba que "resolNos termos do art. 198, alínea "d .. , do Regimento Inver a questão do menor é, panr nós brasileiros, enfrentar
terno, req~eiro inversão da <?rdem do Dia, afim de, que
a solução da Questão SoCíãf."
a matéria constante -do ítem nQ 3 seja submetida ao PleAs excepcionais dimensões e importância do assunto
nário cm JQ lugar.
justificam a minha presença nesta tribuna para realçar a
Sala das Sessõc.s., 20 de março de 1984. -Itamar Franatuação da ilustre Professora Tetezinha Saraiva, que
co.
com invulgar capacidade preside a FUNABEM.
O seu Relatório é uma autêntica prestw.;:ão-de coritas
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo~
das atividades c serviços prestados pela FUNABEM,
tação.
evidenci;:mdo um desempenho digno deste registro especial.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
Sr. Presidente, com satisfaçãO registro nesta -hora que,
para- encaminhar ~atação.
no decorrer do exercício de_ 1983, a FUNABEM destiO SR~_ PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Concedo
nou o total de Cr$ 360.323.259,0o-para o Estado de Sera palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encagipe, sendo CrS 241,091.051,00, para a Fundação Estaminhar a votação.
dual do Bem-Estar do Menor (FEBEM-SE) e Cr$
119.232.204,00, para diversas Entidades Particulares
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURque, no âmbito estadual prestam assistência, aos menoSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
res carentes, abandonados ou deHnqilenteS.
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Em Sergipe, a FUNABEM tem como Superintendente
a Profe.'>sora Jussai<i Lira de Mendonça e exerce o cafgo
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Para ende Presidente da FEBEM-SE, o Reverendo Jeremias Ro-·
caminhar a votaçã~. concedo a palavra ao nobre líder
mão de Brito, os quais articulados estão prestando reledo
PMDB, Senador Humberto Lucena.
vantes serviÇoS ao bem-estar do menor, em nosso Estado.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PA. Para
Formulamos os mais sinceros votos para que, o Minisencaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadotro Jarbas Passarinho, cm cujo Ministério se enquadra a
re.s:
FUNABEM~ proporcione a essa Instituição, responsável
Diante do aparte do nobre Senador Passos Pôrto ao
pelo destino de dezenas de milhões de menores, os indisencaminhamento
de votação, que fazia o nobre compapensáveis recursos financeiros, que possam- assegurar .a
nheiro de Bancada, Senador Itamar Franco, venho a esta
exeqüibilidade e os bons resultados da politica nacional
tribuna para lembrar que, por ocasião da célebre denúndo bem-estar do menor.
cia do Estado de S. Paulo, sobre as polonetas, nós do
Eram estas as considerações que descjiva fa_zer nesta
-PMDB, sob minha iniciativa como líder no ano passaoportunidade. (Muito bem! Pillmas.)
--do, prop-usemos, em plenário, a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurá-la, e fomos
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
surrrcendidos pela Liderança do Governo que se negou,
Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente
peremptoriamente, a apoiar a nossa proposição, sob a
- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Marco Majustificativa de que o assunto seria pertinente a uma cocid-João Lúcio- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
missão
especial. Exatamente por cau!:.a disso, a CPI não
-João Calmon - Murilo Badaró- Alfredo Campos
veio a vingar, e foi, então, votado pelo Plenário o reque- Amaral Furlan -Severo Gomes- Benedito Ferreirimento do Senador João Calmon que criou a comissão
ra - Roberto Campos - Enéas Faria - Jorge Borespecial que apura a denúncia sobre as polonetas, que,
nhausen - Pedro Simon - Octàvio Cardoso.
por sinal, é presidida pelo nobre Senador Itamar Franco,
e n11o houve da parte dos Senadores do PDS, qualquer
O SR. PRESJD~NTE (Lomanto Júnior) - Sobre a
argumento
contrário àquela proposição. Nós é que, namesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. ]9quele momeDto, fizemos a nossa ressalva. Achávamos
Secretáríci.
que no caso deveria haver uma comissão parlamentar de
inquérito. Tenho certeza de que, se a nobre Liderança do
t lida a seguinte
PDS está contrária à propositura do Senador Itamar
Brasília, 20 de março de 1984
Franco por questões apenas regimentais, S. Ex• não se
Oficio n~> 053/84
cscU-S.ifâ em aceitar a idéia de uma CPI, nos termos do
Senhor Pre.<;idente:
Regimento, para a qual entretanto, ê preciso a aproNos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V.
vação aqui neste plenário de um requerimento, de vez
Ex• o nome do Senhor Deputado Jorge Arbage para inque as cinco vagas a que alude ey. Constituição e o Regitegrar, em substituição ao Senhor Deputado Moacir
m_ento já estão devidamente preenchidas.
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Portanto, creio que a solução para a questão levantada pelo nobre Senador Passos Pôrto seria esta. Ao invés
de uma comissão especial, uma comissão parlamentar de
in~uéríto. Se. entretanto, a Liderança não quer nem a
comissão parlamentar de inquérito, fica a interrogação:
será que o Senado; não está interessado em apurar essas
denúncias a que se referiu o nobre Senador Itamar Fran.:o no seu requerimento, divulgadus na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios con~edidos ao setor petrolífero?
·
De.nossa parte, sô t~mos que aprovar a iniciativa do
nobre companhcirÕ de Bancada e fazer este apelo veemente à Bancada do Governo, no Senado, para que o
apoie c, .se o quiser,- substitua por uma comissão parlamentar de inquérito, que talvezJosse realmente, do ponto de vista regimental, o meio mais adequado.
Era o que tinha a dizçr, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a pctlavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, para encaminhar a votação.

O SR, ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Para
encaminh<.tr ;.t votação. Sem revisão do orador.l- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Somos contra a alteração da Ordem do Dia e a
aprovação do requerimento do Senador Itamar Franco.
Ma;; ouvimos com atenção o aparte do Senador Passos
Pôrto que. embora tivesse ferido o Regimento, trouxe
uina contrióuíçtio a esta Casa, ;;obretudo porque tenho
certen de que nó;; e o~ componentes das Oposições não
desejam continuar- nesta luta surda cm que o Plenário
está praticamente parado, c nunca mais aprovamos coisa
alguma.
Enttio: Sr. Presidente, sugiro, depois de V. Ex•
submeter ao Plenário o requerimento do Senador Itamar
Franco. que será negado pela liderança, que as
lideranç-as de Aloysio Chaves, Humberto L~cena,
Nelson Carneiro e Roberto Saturnino se reúnam com o
autor do requerimento. parã erlcontrarem uma solução
que não seja nenhuma solução do Senador Itamar
Franco. nem uma solução da liderança do PDS, mas
uma solução que possa resolver esse impasse cm que nos
encontramos. Esta a minha sugestão. Não adia~ta nós
estarmos cm plenário, todos os dias, o Senador Itamar
Franco pedindo alteração da Ordem do Dia, nós
negamos essa alteração, pedindo verificação c o plenário
ficando no mesmo lugar.
Por isso é que -eu, com espírito de concórdia, lembro
que é imrortante, depois da votação de hoje, que haja
um entendimento entre as lideranças responsáveis desta
C usa.
Era o que tinh<l a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESID_ENTE (lomanto Júilior) --Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam queirnm permanecer
sentados. (Pausa)
Reieitado.

O Sr. Itamar Franco verificaçãO.

Sr. Presidente, peço

O SR PRESIDENTE (lo manto Júnior)- O nobre
Senador Itamar Franco rede verificação de votação.
(Pausa)
É evidente a falta de número. Vamos suspender a
sessão por 10 minutos, acíonando as campainhas, para o
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comparecimento dos Srs. Senadores aO Plenário, como
manda o Regimento.

Está suspensa a sessão.
(Suspen.~a às /6 horas e 20 minutos, a sessão é
reaberta às /6 hora.~ e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está
reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum em plenário. a
Presidência declara Prejudicado o requerimento.
Em razão disso, os demais itens da pauta, constituídos
do Projeto de Lei da Câmara n~' !43/83; Pro.ieto de Lei
do Senado n~> 120/81-Complementar; Requerimentos n9s
857/83 e 6/84; Projetas de Lei do Sen'ado nlls 16/82,
280/80; e 21/83," e todos -em fase de Yotaçào, deixam de
ser submetidos ao Plenário, fiCando sua "ãpredação
adiuda para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR,
SERAPUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO ( PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Pi-esidente, SrS. SeJ1adoreS:
Não se compreende, hoje, a existênda de "profissões
mais nobres", por isso mesmo privilegiadas. Mas houve
um tempo em que só se consideravam doutores portanto com direito a melhor status - os médicos,
farmacêuticos e dentistas, justamente os_ profissionais
mais necessários num País eminentemente agrícola, com
,graves problemas sanitários e com um índice negativo e
pet:uliar de cáries e deficiências dentárias.
Se houve uma certa reação, contra a discriminação
feita, inclusive nos níveis salariais, em detrimento dessas
quatro classes, ela prosse~ue, ãtingindo os
odontologistas,
Acabamos de receber uma denúncia do Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São P1.1uJo, datada de i~> de
março e subscritll pelos Presidentes da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dt::ntistas, pela Comissão de_
Defesa de Classe da APCD, e pelo Presidente da
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, onde se
assinala:
"Em julho de !981, foi nossa categoria
surpreendida por um o.to do DASP, distanciando
médicos e__dentistas a nível de salários e carga
horária, ato discriminatório, que concedia major
salário a quem menos trãbalhava."
Assinala o documento que as matérias básicas de
ensino de ambas as carreiras são as mesmas, não se
podendo dissociar a boca. e seus anexos de um todo que
se chama corpo.
Prosseguindo, adverte o documento que o_exemplo do
ato foi, em janeiro- findo, seguido com a aprovação de
Projeto do Governo de São Paulo, marginalizando a
cateJ!;oria odontológica, enquanto o Ministro dà
Previdência, ao aprovar o aumento da classe médica,
discriminou a odontológica do benefício recebido_
Adiante, adverte o memorial:
"Não será com atos diScriminatórios- âesta
natureza que se manterá em labor ativo os
cirurgiões-dentistas. Não será com salários de fome,
atualmente pagos, que se irá motiVar- a
interiorização dos profissionais da Saúde."

como única fonte capaz de restituir a esperança
perdid<l:
3Q Reconhecendo que o povo não pode assumir
o papel de simples expectador, ficando ulhcio no
processo de escolha e que este pafs precisa com
urg_éncia atingir a sua plenitude democrática:
4~> Reconheeendo que votar é aspiraçilo
nacional prioritária e muito mais que um voto
ideológico. o brasileiro quCr dar um voto de
esperança para que este País renasça nas urnas;
5~> Reconhecendo que o Proieto de Emenda
Constitucional, ora tramitando no Con~resso
Nacional, de autoria do Senador Mauro Benevides.
restabelece através do voto popular a eleição das
Prefeituras de Capitais restuumndo um legítimo
direito d1.1 Nação brasileira:
69 Conscientes de suas responsabilidades
outorgadas pela representação porular, os
Presidentes de Câmaras Municipais reiteram a
Cart1.1 de São Paulo de ;aneiro último, que propõe
eleições diretas em todos os níveis, na convicção de
que só õs governos emanados du vontade popular
haverão de reconstruir a grande Nação Pátria,
invocam. agora, o § !~>do art. l<? de nossa Carta
Mag-na, que diz; "TODO PODER EMANA DO
POVO E EM SEU NOME É EXERCIDO"'.
Belo Horizonte, 2~ de fevereiro de 1984.

Diante dissõ; Sr. Presiderite, endeLeçamos, desta alta
_tribuna. que ele tanto honrou, um apel0 ao Ministro
hrbas Pa<>saritlho, no sentido de corrigir a distorção que
se abateu sobre o cirurgião-dentista_ na rede do
INAMPS, procurando soluções justas e humanas para a
categoria. Idêntico apelo encaminhamos ao Governador
paulista que, nesta Casa, foi um verdadeiro paladino das
causas trabalhistas e previdenciárias__
~r-a-õ -que tínhamos a diZei< _Sr. Presidente {Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Concedo
1.1 palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MOLLER (PMDB -

MT.

Pronuncia o -seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Y.ou prosseguir, sempre a transcrever, nos Anais desta
Casa do Congresso Nacional, as manifestações que me
têm chegado às mãos referentes __ ao deseio do povo
brasileiro de ter o direito de escolher o seu futuro
f?residen~e da República.
Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Jeio o_ manifesto
intitulado "Carta de Belo Horizonte", pelo qual todos os
Srs. Pr~~~dentes_ da_s Cârn~ras_.dQ~t Sx~. Vereador.~ •. das
. C~nit~ís dos Éstados e Territórios Federais, fazem um
apelo no sentido de se chegar o mais breve possfvel, às
eleições diretas, não só de Presidente da República, mas
também, dos Prefeitos das Capitais dos Estados e
Territórios, Estâncias Hidrominerais e áreas
considerada.-; de Sep;urança Nacional.
O Diário de Cuiabá - MT, da última semana
publicou o referido documento histórico que tenho o
prazer de transcrever, neste pronunciamento.
-Eiã -o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
GASTÃO MüLLER EM SEU DISCURSO:

-)>RESIDENTES DE CÃMARAS DE TODO PAIS
REÚNEM-SE E ELABORAM DOCUMENTO
Os presidentes das Câmaras Municipais de todos
os estados ê territórios, reunidos na semana anterior
em BeJa _Hori:z_onte, ao final do encontro
elaboraram uma carta, chamada "Carta de Belo
Horizonte". onde manifestam o des_ejo e apoio em
favor das eleições diretas para todos os níveis. Ao
final do documento. reitemm o manifesto exposto
na "Carta de São Paulo", de janeiro último. Eis a
inte,1:1rada da "Carta de Belo Horizonte, redigida no
dia 28 de fevereiro:
CARTA DE BELO HORIZONTE PELAS
ELElÇClES DI RETAS EM TODOS OS NlVEIS
Reunidos na Câmara Municipal de Belo
Horizonte os Presidente de Cámaras Municipais das
Capitais de Estados e Territórios ao expressarem a
- índole democrática do povo brasileiro, respeitando
o voto dos conddadãos pelos quais fonl.m eleitos e
que também devem participar do processo eleitoral
sem intermediários, declaram:
19 Reconhecendo que às Câmaras. através dos
Vereadores, compete o irrevop:ável direito de defesa
da autonomia do Município, há muito violada por
restrições jamais aceitas pela expressiva maioria de
nosso povo;
29 _ Reconhecendo que as eleições diretas para
Presidente da República, Prefeitos de Capitais de
Estados e Territórios, Estâncias Hidrominerais e
áreas consideradas indevidamente como de
Segurança Nacional representam. de i:nediato, a
soluç-ão pcirU os graVes problemãs que hoje enfrenta
o Pais, e que· a simples idéia de ~eaÜzá-las prospera

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) -Concedo
a palavra ao nobfe Senador Galvão Modesto.

O SR. GAL VÃO MODESTO (PDS- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pres_idente, Srs. ~enado
·res:
É dramática e aflitiva a situação dos brasileiros que
dependem da BR-364, trecho Porto-Velho, no Estado de
ROn-aOili'a e- Rio Branco, no Estado do Acre, para o
abastecimento pessoal e familiar de gêneros de primeira
necessidade.
Em razão dils chuvas que assolam aquela região, no
período de novembro a março e decorrente da virtual
falta de manutenção yerificada rios últimos anos, o referido trecho torna-se praticamente intransitável, impedindo não só o desejável e regular transporte de passageiros,
como também dificultando, em extremos indesejáveis, a
regularidade no transporte de produtos essenciais à subsistência de sua população.
Esta situação impõe um ônus excessivo no fretamento
dos produtos, cujos custos. considerando-se ainda, a
agudu e sazonal escassez, torna os seus preços proibitivas para a maioria dos habitantes da região, que está enquadrada na categoria de baixa renda,
A conseqUência é o subconsumo.
Na área de saúde o atendimento médico-hospitalar é
prejudicado pela falta de medicamentos e pela dificuldade de transporte de pacientes para centros maiores,
quando assim se torna necessário.
_ Srs., a população do Município deGuajará-Mirim, no
meu Estado, uma das mais afetadas pelo problema, pois
tem contra si não só o trecho indicado da BR-364~como
também toda a extensão da BR~425, a partir da localidade denominada Abunã, dirigiu através do seu Prefeito
Municipal, Dr. Isaac Bennesby, veemente apelo ao Ministro de Estado dos Transportes, cujo inteiro teor ora
transcrevo, reclamando urgentes providências para mini~
mizar tão grave problema:

"Senhor Ministro:
Forçados pelas circunstâncias, dirigimo-nos a
Vossa Exi.!eléncia, na qualidade de Prefeito do Mu~
nicípio de Guajará-Mirim- RO, cidade fronteiriça
ao país irmão a Bolívia, cidade ainda onde termina
a l}R-425,_rodovia de barro, que surgiu com a erradicação da estrada de ferro Madeira-Mamoré, de
saudosa memória.
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Todos os anos Senhor Ministro, quando as chu~
vus são mais intensas nesta região, e, quando as
mesmas vão se agravando proporcionalmente como
está ocorrendo no presente momento, a população
de Guujur:.í-Mirim, vive dias angustianteS, dmmáti~
cos mesmo, ressentindo-se da falta de gêneros de
primeira necessidade, gás de cozinha, transporte rodoviário, derivados de petróleo, ele. Visto que a única via de transporte rodoviário Cjile noS liga-à Capital do Estado Porto-Velho, torna-se intransitável,
com quilômetros c qui!ômctros de extensos atolei--ros em vários pontos de seu leito, constituindo-se
esse conjunto de fatores, para aumentar o drama vivido pela nossa população, cujo drama atinge ainda
e na mesma proporção, a vizinha cidade de
Guuyaramerim-Bolívia, bem como as demais cidades bolivianas do Bcni, como Riberalta, San J_oaquim, San Ramon e outras.--que se abastecem e suprem suas necessidades com os nossos gêneros e demais artigos.
No que pese· o esforço do Governo do Estado,
para tentar minimizar essa situação aflitiva, o drama persiste todos os anos por essa mesma época
chuvosa.
Como Prefeito do Município, recebemos a maior
carga e pressão do povo, sem condições mínimas de
resolver o problema. Diante dOs fatos acima narrados, apelamos para o elevado e.<;pírito patriótico de
Vos;;a Excelência, aliado ao seu espírito humanitário para que agilize providência;; no sentido dessa
rodovia sofrer um total reparo com serviços de aterro, terraplanagem, colocação de bueiros c elevaçãO
do greidc _rodoviário nos locais mais baixos onde sofre atualmcnte as infiltrações das águas, não só do
rio Madeira, bem como das chuvas, até que, possamos ter uma estrada asfaltada, que nos garanta realmente o abastecimento da cidade e municípío, sem
sofrer solução de continUidade.
Que o drama por nós vividos anualmente, com as
providências que por certo Voss_a Excelência tomará
em defesa dos interesses· desta população, ao ensejo deste, apresentamos a Vossa Excelência, protestos
de nossa real estima, elevado apreço e gratidão.
Atenciosamente,
Dr. lssac Bcnnesby - Prefeito Municipal de
Guajará-Mirim- RO."
Sr. Presidente, Sr::>. Senadores:
Nào poderia ser pior o estado das rodovias ora indicadas. Para um percurso de pouco mais de 300 Km, levase, nesta época, até 96 (noventa e seis) horas, em condições de extremas dificulda.des e de indigentes sacrifrcios. Só a necessidade anima os condutores de ve(cu!os,
pequenos ou pesados, à aventura que representa cumprir
os percursos entre Porto Velho e Rio Branco ou entre
Porto Velho e Guuj;;Há-Mirim, durante o período chuvoso naquelu região.
Inúmeras cargas perecíveis já for_am perdidas nos atoleiros das BR 's 364 e 425~ Desesperados ficam os motoristas com os prejufzos decorrentes da danificação prematuru de seus veículos e com a perda de suas valiosas
cargas.
Desesperada fica a população carente de bens essenciais à própria subsistêilcia. Desesperadas ficam as autoridades locais, impotentes diante de uma situação que
lhes foge à competência.
Inúmeros apelos já foram feitos às autoridades federais a respeito. Promessas várias já foram fdtãs n~o.S6 a
popui:Jçào, como a representantes políticos qu~ buscaram, no Ministério dos Transportes, uma solução para
este crucial problema.
Pessoalmente já estive naquele Ministério e recebi de
seu titular a- alentosa informação_ que no ano passado a
questão seria superada.
A situação agrava-se a cada ano que passa. A Rodovia
425 já produziu, inclusive, vítimas pelo deslizamento de

um aterro que guardava a cabeceira de uma de suas ponte:. e uté o momento não se tem uma perspectivas concreta do que, como e quando será feitO.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os brasileiros df:
Guajarú-1\:Jirim, de Vila Nova, do Abuná, de Sidney Girão, do lata, de Mutum-Paraná, de Jacy-Paranâ, do km
42 e extrema, dentre outras, só no meu Estado, esperam
uma solução_ Querem e precisam de uma solução. Urgente.
Anos a fio só se tem produzido esperanças e nada
mais. De concreto o que se tem, neste momento, é uma
rodovia interditada, segundo se sabe até o próximo mês
de maio. As cOJlseqoências, para o Estado__ do- Acre c
para o norte c noroeste de Rondônia são as piores possíveis- escassez de alimentos, preços exorbitantes de produtos escassos e de qualidade discutível; radonamenio
deCnergia; falta de medicamentos; escassez--de comb_u:s_tíveiS; enfim toda uma sorte de dificuldades difíceiS--de -se
admitir, quando centenas de milhares de co-irmàos ficam à mercê de providências reclamadas, prometidas e
não cumpridas.
Não acredito que nào tenhamos recursos que pudessem ser tornados disponíveis, para se re.<>olver uma questão eminentemente social, por estar diret~mente relacionada ao bcm-estar e à segurança de ~ma parcela de nosso povo.
Não ci-Cio que o remé-dio de redução do dispêndio
públko, um dos receitado para a eliminação de nossas
maze!us financeiras, tenha, entre seus componentes, a fome, a insegurança e o desespero. Não acredito, porque se
tiver, inexoravelmente, "a conta vai ser pior e maior do
que a receita".
ResolVer ó problema da BR-364 e da BR-425,_ por Se
relacionar diretamente ao abastecimento interno das regiões ii1âicadas é uma questão de segurança e como tal
deve ser, prioritariamente, conduzido.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, data do Tratado de Petrópolis, firmado em I 903, a_responsabilidade dO Governo brasileiro de facilitar a ligação viária naquela. parte d-o
Pais. Dai a construção da extinta- ferrovia MadeiraMamoré, incompreensivelmente Oesativada.
QuandO da dcsativaçào daquela ferrovia, o Bras-H,
pelo acordo de Roboré, comprometeu-se a construir, na
região, Rodovias de I• classe. E este acordo data de
1958!
Um quarto de século depois continuamos diante de
uma-situação drwjlática, de Um quadro que se repete ano
após ano. nutna melancólicu e triste realidade que atormenta, angustia e desespera.
Srs., a Rodovia BR-364 é um eixo de integração nacionaL A partir dele surgiu Rondônia como a nova fronteira, a esperança de milh<lres de brasileiros que para lá migrurum, com o firme desejo de viver e de ser feliz~
O crescimento econômico da região tem sido contado
em prosas e versos. Rondônia desponta como o novo celeiro do Brasil. O Governo federal tem sido pródigo no
destaque de rewrsos para o Estado, consciente do rápido retornO económico e social dos investimentos ali efetuados.
A pav-imentação da BR-364, no trecho Porto Velho/Cuiabá já é uma realidade, cujas obras estarão acabadas
até o próximo mês de setembro.
Entretanto, a mesma disposição que incrementou os
trabalhos nesse trecho, parece ter sido, em sentido contr?l-lo, aplicada ao trecho Porto Velho/Rio Brancot COJ!l
sUa ramifiCaÇãO (a BR-425), para Guajarâ-Mirim. Desde
1980 a sua ffiariutenÇãb é preCária e insuficierite. No ano
que se pas:mu a manutenção praticamente não existiu.
Por se tratar de Rodovia Federal sua administração e
manutenção est~ a cargo do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagens (DNER) que delegou os serviços,
pelo menos nos trechOs de Porto- velho e AbUnà a
Guajará-Mirim ao 5~> Batalhão de Engenharia e de Cons·
truções.
_Nada. obstante, os recursos alocados pelo DNER, ao
5.,. BEC, tem sido absoluta e comprovadamente insufi-
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cientes para a cobertura dos encargos de manutenção daquelus Rodovias.
O Batalhão, deste modo, está com sua responsabilidade límitada pdo volume de recursos apartados. Cabe ao
Ministério dos Transportes viabilizar os recursos necessários à manutenção das Rodovias, o que não tem oêcrrrido de forma adequuda e satisfatória.
A população de Guajará-Mirim e alhures sabe que as
dificuldades conjunturais do Brasil não animam a uma
solução definitiva, que seria o asfõ:lltamento das Rodovias - aliás um cqmpromisso internacional assumido
pelo nosso País, resigna-se à soluções transitórias, porém
efetivas.
A corrcçào dos pontos de estrangul<lmento daquelas
estradas,_ em c_ãráter definitivo, é condição necessária
para a eliminação completa das aluais dificuldades. O
dispêndio com essas obras, embora significativo, não me
par~cc fora das possibilidades atuais do Governo, principalmente se se levar cm conta a natureza social do empreendimento.
O Governo do Presidente Figueiredo não tem faltado
aos empreendimentos que guardem a prioridade do bemestar e da segurança do nosso povo.
A questão por mim enfocada é de constatada- prioridade, por se relacionar, essencialmente, à subsistência, à
saúde c à segurança, de centenas de milhares de brasileiros que vivem nãquela região.
Estou certo que o Presidente Figueiredo não faltará,
como nunca f:.~ltou, à gente de minha terra.
Era o que eu tinha a diler.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia _o seguint_~ discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadare:;:
O Ministro da Agricultura, através di Portaria- de n~>
073, datada do dia 13 do mês corrente, instituiu, vinculada ii Secretaria Geral daquela Pasta, a Secretaria Especi:JI para Assuntos da Agricultura no Nordeste, visando,
.entre coisas, a .. exercer monitoração sistemática das
ações emanadas do Ministério da Agricultura em direção à__ Região, promover negociações no sentido de
aumneffir o colhimento de pleitos e reclamos, acelerando a velOcidade do entendimento bilateral, de modo a alc-ançar- eftcúcia crescen-te nas -açõeS em busca de resultados que permitam maior bem-estar da população nordestina e opinar sobre programas e projetas relacionados
ao desenvolvimento rural do N ardeste, inclusive aqueles
decorrentes de Programas Especiais".
Em verdade, Sr. Pre.~idcnte e Srs. Senadorçs, todos conhecemos perfeitamente bem a complexidade dos
problemas do Nordeste, sufiCientemente bem a complexidade dos problemas do No'rdeste, suficientemente profundos para ensejar a criação de um Orgão como a Secretaria Especial agora institufda pelo nobre Ministro da
Agricultura.
Contud_o, Sr._E_r_e_sidente e Srs. Senadores, como representante_ do Estado do Amazonas nesta Augusta Casa do
C-º_ngrcsso Nacional, não posso deixar de lembrar que o
meu Estado, como de resto toda a Amazônia, enfrenta
t<lmbém problemas os mais complexos e mais peculiares,
caructerfsticos daquela região longínqua, onde a geoeconomia, a geofísica e geoantropologia possuem uma tipicidade toda própria, em nada parecida com a de outras
regiões do nosso País.
No Amazonas, por exemplo, somos dolorosamente
marcados pelo fenônemo das cheias arrasadoras que a
tudo levam de roldão, devorando barrancas e beiradões,
destruindo as plantações de várzea. Do mesmo modo,
somos obrigados a enfrentar distâncias incomensuráveis,
em rios que ficam ínavegãveis durante determinados
períodos do ano, tornando dificílima a interligação
capital-interior, com reflexos os mais desastrosos e mais
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negativos para a vidu sócio-econômica do Estado de um
modo gemi.
São, Sr. Presidente c Srs. Senadores, pecuali-a"i-idade-s
que precisaJ,l ser encaradas com maior interesse, com
maior atenção, com maior zelo e com maior preocup:aç5o. Se no Nordeste a seca flagela impiedosamente comunidades inteiras, no Amazonas C na Amã.Zôni:i-iodU;-gcncricumcntc fahlndo, um somatório de problemas, os
mais diversos e os mais complexos, castiga, também implaC<Ivt:lmentc, a vida amarga daquelas populações,
onde a existência, em meio ao abandono e <1 solidão, por
si só representa um f:.1rdo muito pesado de ser carregado,
não sendo possível, de maneira alguma, tentar solucionar os problemas da Amazônia com métodos e com
meios normalmente usados no Centro, no Oeste e no
Sul. onde as diferenças são gritantes, saltam aos olhos,
quer no que respeita à ambiência física, quer no que con~
c~rnc ao meio social. S~m que as suas realidades .s..ejam
convenientemente estudadas e sobrt.:tudo enfrentadas de
maneira correta c udequada, a Amazônia continuará,
por muito tempo, use haver com os mesmos problemas,
com as mesmas dificuldades, com os mesmos empecilhos
a entrevar o seu progrc:;so e o seu desenvolvimento.
Daí, Sr. Pre.<;iderttc c Srs. Senadores, a razão da nossa
presença nesta tribuna hl.)je, p<lra apelar ao Exmo. Sr.
Ministro da Agricultur<~, no sentido de que seja criada a
Secretaria Especial para Assuntos da Agrict.Úiura na
Amazônia, com sede em Manaus, consubstanciando um
pleito muis_ do que justo do PDS amazonense, na traduçUo de um anseio legitimo e antigo das comunidades
amazônicas. em cujas regiões estão depositadas as maio~
res riquezas em potencild deste País e onde existe tam~
bém o maior vazio demográfiCo da_Nação.
Se as várzeas do Nilo- de um único rio --São cOnsideradas como a maior dádiva daquele País, O que dizer
então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, das várzeas riquís~
si mas dos rios amazônicos, tão férteis a -ponto de pOdeigarantir todo o abastecimento agrícola do mundo?
Por isso, o nosso apelo, que esperamos enc-o-ntre eco
junto ao ilustre titular da Pasta da Agricultura, para que
comecemos, agora e já. objetiva e concretamente, a reconhe_ccr a Amazônia cóm a autêntica depositária das isperanças nacionais, ern termos de emancipação econômica
e de estabilidade social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) ·
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Conceâõ
a palavra ao nobre Sem1.dor Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS~AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Perdoem-me V. Ex~s, se meu canto é monocórdio. Relevem o fato de cantar o canto longo e triste de minha
terra. De, como um Gonçalves Dias sem rima e sem estro, cantar a minha terra para fazê-la rainha.
t isto o que sei cantar, é este apelo telúrico que me emM
bala a vida de homem público. E que se faz e refu, nos
embates de todos os dias. calentado ao hausto quente-ria
boa e generosa terra das Alagoas.
Sadi Cabra!, velho e querido conterrâneo, t-arribém
cantou seu Bebedouro, o bairro do Major Bonifácio, na
capital do Estado. E o fez antes que legiões de turistas
descobrissem Alagoas e a elevassem à condição de pólo
turístico. Pois bem, são de Sadi Cabral estes versos que
bem se aplicam ao caráter de repetência que terá este
pronunciamento:
"Naquele bairro afastado/Onde em criança eu
vivia ... Passava todas as tardes/Um reaJejo tristonho/Passava como num sonho/O realejo a tocar".
Como o velho tOCadOr do povo, eu -quero pedir a -in-dulgência deste Senado para, mais uma vez, tratar de
mais uma crise da agroindústria do açúcar, em Ãlagoas.
Ousaria dizer que a crise não privilegia Alagoa:s. Eú é endémica, atingindo todo o setor secundário nacional.Que tem de competir- num mercado financeiro d-õmt:s::.
tico não transparente - pelos poucos tostõês que esca-

pam aos guantes di.) FMI e suas despóticas disposições
monetaristus. E lem de ..:ompetir, tambêm, contra a maré
-mOntan-te de cst~rilização do capital produtivo, incentivado pelo Governo<! virar "falsa poupança". (Não é este
o espaço para cstabelecc.r a diferença fundamenta! entre
capit~tl p_r_g_Q_utivo c "pot,!pança", _op Brasi!;_s_omente de
dizer que todo cruzeiro Tctirado à produçi1o e ao desenvolvimento vai redundar em maiores preços ao consumidor. mais fome c mais insegurança social).
Assim, Sr. Presidente, se a crise _é endémica, em Alago:.L'i ela assume contornos mais que econôrnicos. Ela é
uma crise social. O instante que vivemos~ e que tem
merecido do Governador Diva!do Surua,gy vigoroso empenho. junto às autoridades federais, pam um exame cuidadoso c do tamanho de seus efeitos gravosos- é o divisor entre o desenvolvimento c a miséria; entre a fome_que
ronda mais lares e a qualidade de vida: entre a subversi;io
c u paz.
Os tJUe morrem de fome morrem silenciosos, não fazem objurgatórias, são domesticados a esperarem o Céu.
Não têm P'ldcr de esbravejar, mas religioso conformismo. Não dominam os meios de comunicação de massa;
antes, sào u massa usada em toda a comunicação, inclusive clcitoreira.
São eles os Cavalheiros da EnxPda, cantados em lindo:. e ricos versos do poeta pernambucano:
"sã morte tem encontrado quem pensava encontrar vida, e o pouco que nào foi morte foi de vida severina".
O setor canavieiro de meu Estado é o grande emprega~
dor, o_grandC cl.)nsumidor, o grande pagador. Mas, está~
se transformando, também, no grande devedor, e devedor às vésperas de colossal inadi~plência. Ninguém
agüenta trabalhar com os juros escorchantes que o Goveriú)--pCi'mite aos ba-ilCos. ·•.~.Os altos juros fixados pelo
Banco Central, para tais operações (custeio de entressa~
fra), impedem as nOrmais ati vidades deste período, o~ri_
gUiiao este setor de Produção a demitir milhares de seus
trabalhadores". Estas pal~vras pressagas- que corrobOni.in-- e· magnifiCam este ffieu grito - são de João Tent)rio, presidente do Sindicato da lndústriu do Açucar
__do Estado _de Alagoas.
Na famosa teoria do "contrato social", as duas partes
s_ª-q ~i_m_«;_trjçª~' fatores de produção de igual força. Daí se
obLercm_justa_s rel<~,çÕes de produção. Entretanto, na prá~
tica, uo menor retorno da roda da História, vemos logo
as demissões, o desemprego e a fome conseqUente_- ou
seria inconseqUente? - se abaterem sobre os mais
pobres, sem poupança. descapitalizados e socialmente
indefesos.

Si. Pre.'iidente,
Dir-se-ia que os maiores juros são amplamente compensados por preços de mercado mais atraentes. Ledo
engano! Sobretudo, no caso da lavoura e indústria canavieiras, que trabalham com preços administrados. Sujeitos às famosas "cotas de contribuição", nome gentil para
um descurado confisco. Ê bom que se díga, mesmo em
outros subsdores, não está havendo a compensação~ no
duro, a agricultura ê que empobrece, cada dia.
Por isso, junto meu canto- que, de tão triste. já é
lamento- ao do eminente Governador de A!agoas e aos
dos que labutam nos canaviais, nas usinas e nas destilarias~ Quero coirlbal.er o hom combate, junto a quem te~
nha sensibilidade política, para que A lagoas não seja ine~
xoravelmente condenada à morte.

E, terrível ironia: pela República que ela proclamou!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)

ORDEM DO DIA
Votaçàn. em turno único, do Projeto Je Le-i da
C'únwra no 143. de 1983 {n~ 4.1~0/80, na Casu de
orij!cm). que altera a rcdaç-ào do art. 112 da Lei n~ 1.71 I.
de 28 Jc outubro de I952- Estatuto dos Funcion:.írios 1
PúhiÍI:l)~ Civis da União. tendt)
PARECER FAVOR.\VEI.. !'ob n\' 909. de 1983. du
Comissão
~ de Servi~:;o Público Civil.

Votação, cm turno único. do Projeto de Lei do Senado
n"' 1::!0. de 19H I - Complementar, de ~utoria do Senador
('unha l,j_m_;_1, que acrc-~ccnta dispositivo à Lei
Comnlcnll.'ntar no ::!6. de 11 de sctcmbrl.) de 1975, Ljtle
unificou o PIS-P,.\SEP, tendo
PARECERES, .~ob n"'-" 858 e 859. de !9!0, dus
c.._lmissôes:
-de Constituição e Justiça. rela constitw.:iona!idadc c
iurididdadc: c
- de Finanças, favorúvel.

3
Víltaçào, em turno (micl). do Requerimento n~> 857. de
19KJ, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos urts. 75, a, 7ó c 77 do Rep:imcnto Interno,
tl c.Tiaç5o de uma Comissão E.~necial, composta de 7
{sete) memhro.o,, r:tm, no nnuo de 90 {noventa) dias.
examinar e avaliar denúncias puhlic:.tdas na Imprensa
brasí!eira sobre fraudes nos fretes de- distribuição de
derivados de petrôlco, bem como a extensão de subsidias
concedidos ao sehlf petrolifero. (Denendcndo de Parecer
da Comi!'s1io de Constituição e Justiça.)
4
Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 6. de
1984, de autoria dos Senadores Aderbu[ Juremu e Jutahy
Magalhães. solicitando. nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor
Ministro J~ubas Gonçalves Passarinho. do Ministério da
Previdência e Assistência Social. a t1m de que. perante o
Plenário, rreste informaçõe-. sobre a crise cconômica e
t1nanc.cira dtl Previdência e Assistência Social.

Votaçiio. em turno único, do Requerimento n~ 896, de
[9gJ. de autoria du Senndora Eunice Michilcs.
solicitundo. nos wrmos do arts. 75. c, 76 c 77. do
Regimento lntern().ll criação de uma Comissão Especial
t\·tista. composta de 5 (cinco) Senadores c 5 (cinco)
Deputadns, para no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os
rcsultad1)S da Zorl<l Franca de Manaus bem como
propM medidas de reorientação de sua política.
examinundo ainda os motivos e causas da fra~ilidade do
modelo tia Zona F'ranca de Manam,. {Denendcndo de
Purcct:r da Comissüo de Econornia.)

6
Votação, em primeiro turno. do Projeto de Lei do
Senado n~ 16. de 1982, de autoria do Senador Lãzaro
Barh1va, que dispõe sobre a proibiçUo de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n~>s 817 c 818, de !983, das
Comissõ-es:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
iuridicidade; e
-de Economia, f~tvorúvc!.

6:sR._PRESI)>ENTE -(ÓÚá'é'io Cardos~) :__ _Não- h-â
Nada mais havendo a tratar, vo_l! encerrar a presente
sessãO, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

Votação, em primeiro turno (aprccinçào preliminar da
constituci_ona!idadc. nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<:> 280,
de 1980, de autoria do Se-nador Itamar Franco,
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determinando que a Ordem dos Advo_gadt~s do Brasil
opine sobre u escolha de nHI)!istrados que devam inte)!rar
Trlhunais com jurisdlçifo cm todo o território nacional,
tendo
PARECER. sob n"' 63-1, de l98J, da Comissão

de

Constituição

e

Justi~a.

pela

inconstituciona!idudc. com voto vencido do Senador

José Jgn(H.:il) Pcrrcira.

Votaçlio, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constituclonalidadç_, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno). do Projeto de Lei do Senndo n'i' 2L
de 1983, de autoria do Senador: Henrique Santillo. que
dispõe sobre a redução do preço do álconl para venda a
proprietárioS de veículos de alu.[!uel empregados no
transporte individual de passageiros. mediante subsídio,
nas condições que esrecífica, tendo
PARECER. sob nl' 710, de \983, da Comissão
de Constituição e Justiça, pela
inconst itucionalidadc.

O- SR. PRESIDENTE (Or.:túvío Cardoso) encerrada a sessão.

Está

fLemnta-.1·e a sessão às 17 horas e 45 minuto.s.}
D!SC'l'RSO PRONL'NC!.WO PE/.0 _SR.
ALOYS/0 CHA ~'ES NA SESS,!O DE /9-3-R4. E
OL'E. E.VTREGUE .1 RE~'/S../0 !50 0/I.ADDR.
SERIA !'l 'BUC·I DO POSTER!ORMESTE:
O SR. ALOYSIO CHAVES (PD~- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presídentt!. Srs. Senadores,
solicito a palavra de acordo r.:om o art. I6, item VI do
Regimento Interno, para trazer ao conhecimento do
Senado um fato que repttto realmente de si)!nifir.:açào
~pedal.

No dia 23 de dezemhro do ano passado, quando o
Congresso Nacional estavu cm seu período de recesso,
ocorreu evento- ap:trentemcnte dr.:: sígnificaç3.o pe.'ísoal
e limitada, mas, na realidade, digno de ser assinalado no
Senado l7ederal: - o 75~ aniversC1río do Presidente da
Sociedade íCuto-Bmsileira em Bonn, Professor dr. h.c.
Hermano Gorgc-n.
O mundo político, cultural, econômic-0 c científico
tomou. na Alemanha. cnnhccimen_to desse futo .com
registras especiais du vida do Profes.sor Gorgcn, homem
de importflncin fundame_ntal. sobrel__udo no campo das
relaçôcs Brasil~Alemanha. e essas __ aprcciações foram
publh:adas pela imprensa. rtidio e te_levisào.
Conheço o Prof. Gorgen da épocn em que dirigi ~~
Universidade Federal do Pará que, através do Serviço
Alcmào de Intercâmhío Acadêmico, manteve estreito e
proveitoso interdmbio com universidade..'> e instituições
culturais e científicas da República Federal da
Alemanha. Rer.:ebi~o, como Reitor, em Belém: por ele fui
fidalgamentc acolhidl) ria Alemanha.
Pelos assinalados serviç-os prestados à Universidade
Federal do Pará, outorguei-lhe a "Palma Universitária
de Ouro" - , a mais alta condecoração da
Universidade Federal do Pará.
A universidade deve ao patrocínio do Professor
Gorgen a doação de equiramentos para as áreas
tecnológica e de saúde, além do Leitorado de língua e
literatura alem5. que até hoje mantém.
No Brasil, inúmeras universidades devem também à
eficiente e es_clurecida ajuda do Prof. GOrgen,_ a
concretização de auxílio ·materiai_C no campo do enSfno,
pre..o,tado com inexcedível dedicação ao longo de 41 anos
de atividades ininterruptas, derois que retornou à
Alemanha c, em particular, como Presidente: _da
Sociedade Teuto-Bras:ileira.
O Professor Dr. Hcinrich Aigner, Deputado' do
Parlamento Europeu e Presidente do Conselho da

So~.:icdade Teuto-Br<Jsilcira de Bonn, a propósito da d<lta
que cstnu regislrando, sob o título "O Amigo do Bru:;il
na Alemanh<l". ruhlicou na imprensa alemã, cm Bonn, o
seg:uint~ arti.co, que pas'ío a ler:

Alemães e brasileiros têm motivo para congratular-se.
mutuamente, relo 7':.~ aniversário~do Profe~>sor Dr. H. C.
Hcrm:mn M. Gorgcn, de Bonn. Pre..o,ídente da Sociedade
Teutn-Brasilcira. do Centr<J América Latina. exdeputado federal da- Alemanha, editor dos Cadernos
Germano- Bru,ilcirns.
Os alemães admiram r10 Professor um homem de
<.:uhura e de ciência, rnlítieo de profundas e firmes
convicções, o lutador contra o nacional-socialismo c um
defe_nsor, incondicional. do aprofund<lmento das
relw.;ôcs entre o Brasil c a Alemanha.
Chc.twdn ao Bm~il cm ll de maio de 1941, r.:om um
grupo de 45 refugiados, organizado PlH clc, Gorgcn
encontrou junto aos hrasileiros cons.olo e amizade, tendo
ensinado cm cútcdras de cs<.:olas sureriorcs do Bmsíl, c
trabalhadl) n;.t indústria, na imprensa c no campo
editorial.
Quançlo em 1957 foi dt!ito Dcrutado Federal do
"I}undcsta_g'~ J_e Bonn,. Gorgen estabel~~~u como
objetivo rrinr.:ipal de suas atividades políti<.:as c
-.científicas. a- divul.(WÇào de uma imagem obictiva do
Brasil e dos prohlenws. brasileiros e a amizade entre a
Alemanha e o Brasil.
Caluniado c perseguido pelos adeptos dos
totalitarismos da esquerda e da direita, o Professor não
se deixou intimidar. Nunca e.o,queceu o antinazista
político de 1941 o refúgio que o Brusil lhe concedeu,
enqu•mto os na1istas que levaram a sua terra. a
Alemanha. e o mundo ii guerra mais hedionda da
hi~tória humana, cassaram-lhe os direitos de cidadania,
cancelaram os seus thulos ae<ldêmieos, perseguirarrí os
·seus irmãos e irmãs, confiscamm os seus bens,
<Jmcaçando o refugiado de condl!naçào à morte.
Os brasileiros sentem-se satisfeitos cm ter em Georp:en
um ami.l!o sincero, um conhecedor Profundo do Bwsil,
do -;;eu povo c dos- seUs proh[t!mas c qLlc na Alemanha. na
dircçào da Sociedade Teutn-Brasílcira c d_o Centro
/\mérka Latina e na Ediçiio dos Cadernos Germano~
l"lrasileiros, exerceu atividades bcm-sucedidas e de valor
permanente pun1 o Brasil e as relações tcuto-brasileiras.
Cúlú:iws dC livros. br"i.1Chura~.- arti.l!os, conferéncias,
-simpósios, debutes púhJíços, Gorgcn rc"álizou,
especialmente desde 1957, quando foi eleito Depu!<l<.lo
Federal pelo Sarrc.
Aos milhares contam-s~ as \'i si tas brasileiras à sede da
Sodedade Teuto-Brasilcim em Bonn, onde foram
recebidas, orientadas, hornenap:eadas_ e encaminhadas
nor Gorg_en.
Igualmente são milhares os_ projetas de ajuda ao
desenvolvimento que ele referendou a pedido de
in!';tituições alemris de tJjuda, para as quais trabalhava
serh reriwrieração, obtendo a aprovação _e somas
substanciais de apoio para projetas sociais no Bra.~il.
Na qualidade de "encarregado para assuntos especiais
btino-amerkanos" do D~partamento_ de Imprensa e
Informação do Governo Alemão, Gorg:cn viajou
.durante 11_ anos pelo Brasil inteiro. tendo proferido
conferências em inúmeras cidadt!s, instituições culturais,_
eclesiásticas c- pOlíticas brasileiras, cm Assembléias, no
Congresso Nacional e na Escola Superior de Guerra.
As_ condecorações e homenagens que lhe foram
rrestudas pelo Brasil e a Alemanha. dão prova da plena
_compreensão c do reconhecimento que essa atividadc
encorttrou junto aos dois pl.}l.•os c_ governos.
Assim. a perseguição por -Hitler rresenteou o Brasil
com um bom amigo que - patriota alemão que é soube definir. e defender a importância _das relações
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_estreitus entre o Brasjl ~a Alemanha. rvtuit_as vezes se diz
qu~ na politica não h(l ,o_ratid1io. Gorgcn é a prova do
>:nntníril): ficou p:rato ao Brasil e cm tndas as
OPl)rtunidadcs dadas c crises, nunca deixou de
denwn!>tn:r essa gratidão.
Cl)nW Presidente do Conselho da Sociedade TcutoHrasildra, rnsso tl.>stemunh:tr é o artigo do professor,
estou transcrevendo que, desdt: a fundaçtío cm 1960, se
tnrnou o Prol'. Gnrp:en um c!em..:nto importante e
permanente no processo da o:.:ompreensào mútua entre os
d(li>. paiscs. Entre os muitos dados que os relatórios
anuais da Sociedade Teuto-Brasilcira revelam, seja-me
permitido t:itar um só: em média, a Sociedade escrC\'C
J.OOO {tr~s mil) cmtas por ano a serviço da realização dos
seus obietívos no campo teuto-brasíleiro.

Fm J97R n Governo federal de Bl)nn condecorou
<Jorgcn com a Grli-Cruz da Ordem de Mérito Federal. o__
Governo brasileiro, por sua vez. homenageou-o com o
gnu de Comendador da Ordem "Cruzeiro do Sul" _e
Governos estadual.~ ..: munk.tpais, em p:r<~nde número,
complf.:taram o-. gestos de reconhecimento do G~1verno
Centra! pelo trabalho eficiente c bem fund:1mentado do
-Professor, que hú pouco, ainda, acabou de s:cr reeleito
pnr mais J anos para a Prcsidéncia da Sociedade TeutoBrasi!eira.
Mençlio especial merece a ediçUo dos Cadernos
Germano-Brasileiros, bilíngües. que hú 11 anos
registram Gorgcn como editor, pnr incumbência do
Centro América Latina. Truta-se de uma revista que.
muitas vezes, defendeu o bnm nome do Brasil r.:om
cnra)!em,_ohietividadc c resultados coilvincçntes.
Hermano M. Gorp:cn, de fato, é o grande amigo do
Bm.;,íl na Alcm:1nha.1
Reconheço, rois, Sr. Presidente c Srs. Senadort!s, que
a data a que me referi tem signi!icaçãn cspeçíitr para
todm; nós porqUe não hú exemplo na história das
relnçôes Brasil Alemanha que prove maior
compreensão e dedicação aos prohlcrnas hras.i!eiros e à
amizade teutn-hrusileira.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V.
O SR. At.O\'SIO CHAVES concluir esta cnmunicação.

Ex~

um

aparte'~

Ouço V. Exf, ao

O Sr. Nelson Carneiro- F.lt deixei que V. Ex~ desse ii
C<tStl, em sua amplitude c sem intl.!rfcrênr.:ias, essa
cnn.nniicnçào._ que nos é muito gratã. rrincipalmen1e
üqueles que, como cu, conht!ceram e conhecem em Bonn_.
o Professor 1-lermann M. Gorp:cn, a su::t ohra, o seu
trabalhn, a sua rreocupaç1\o cm divulgar o Brusil. as
cois<.ts boas do Bra:;i[, cm estreitar os laços de amizade
entre o Brasil c a Alemanha Ocidental. V. Ex~ faz muito
bem em trazer ao conhecimento desta Casa a passagem
dn d.:1ta natalícia daquele eminente amigo do Brasil, c_om
os seus vigorosds 75 anos, e que Deus há de prolonp:ar
por muitos outros, como uma homenagem que toda a
J'.!açào devc,_e o Senado Federal é,.scm dúvida, a S[.l_a voz
mais autorizada. a quem tanto tem no estrangeiro
servido desinteressadamente un nosso País.
_Q__ _sR. ALOYSIO CHAVES Nohre Senador
Nelson Carneiro, cu me felicito ror V. Ex~ intervir no
meu -discurso na parte fin~J!. rorq uc n;1o cneontmri.a
fnelhor fer.:ho para as ralavras que acabei de proferir do
que estas que V. Ex~ disse cm exaltação ao Professor
Hermann M. GMgen. que V. Ex~ conht!cc. um grande
amip:o do Brasil, uma grande figura humana, um _grande
profl!ssor. um grande mestre e que hoje -.·ontinua a st!n·ir
o Bn1sil com dedicação inexcedivel.
Era l) que tinfw a dizer. (Muito bem! Palmas.)

~
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DISCURSO PROI\'L'NC'!ADO PELO SR.
HL'.HB[RTO LL'CENA .VA SESS.:'(o DE l9-3-84

E O L' E, ENTREGUE .·l REVISÀO DO ORADOR.
SERIA PUBUC4DO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PM DB- PB. Como
Líder, rara uma çomunkação.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Fui procurado, no meu gabinete, por algun~
Deputados Fedem is- já que a Cfunara havia encerrado
sua sessão de hoje, em fa<.:e de um pedido de verificação
de quorum -- os quais recebe-rum uma informação
telefónica d~> Vereador WL!ltcr Feldmcln, do PMDB d<.l
capital pm!lista. de que uma caravana compostu de 37
brasileiros, vereadores de municípios de vários E..;tados,
líderes sindicais da CUT c da CONCLAT, líderes
estudantis da UNE e representantes do Comitê
Brasileiro de Anistia, estava retida na aduana da
fronteira do Urup:uai com o Br<Jsíl. Desde as oito horas
da manhã d~.: hoje, for~.;as militares uruguaias estariam
imncdindo u entrada desses patrícios nossos no território
daquele pais. inclusive revistando ônibus e ressoas de
maneira a mais ahusiva possfvel.
Aqueles brasileiros teriam entrado em contato com o
do Brasil ~m Chuí. no Rio Grande do Sul.
sem qualquer resultado até agora, rois nenhuma
nrovidéncia adequada foi tomada no sentido de que eles
pros..scguissem a sua viagem, já que nada do rwnto de
vista leg~ll poderia obst:.í.~la.
c~,nsul:.tdo

Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à esta tribuna
fazer um npelo uo Sr. Ministro das Relações Exteriores,
Saraiva Guerreiro. para que S. Ex~. dentro da
competência _d:.~ Pasta que dirip;c, mar.tenha
entendimentos urgentes com o governo urugu:liO, na
tentativa de remover qualquer ohstú<:ulo à entrada
desses brasileiros. no Urugu:.~i, por se tratar de uma visita
cordial c pacifica a um país amigo.
Era o quc..tinba a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

wnstantes dos Anexos da Lei n9 7.125, de 26 de
setembm de_I9&J •. vigorar~o. provisoriamente, com os
valores fixados nos Anexos de..;,te Ato, sobre os quais
incidirão os percentuais de representação mensal neles
estabelecidos.
Art. 29 Fica elevado panl Cr$ 2.400,00 (dois mil e
quatro<:entos cruzeiros) o valor do salárío-familia.
Art. J9 Os Servidores do Centro Gráfico CEGRAF e do Centro de Proc.essa.mento de DadosPRODASEN, dt) Senado Fedent!, terão os atuais
valores de salôrios-h<.t.~e rettjustados em 65% (s_essenta e
cinco por cento).

A Comiss~o Diretora. do Senado Federal, no
suas atribuições, resolve;

:.~.so

de

Art. 19 Os valores dos subsfdios - parte fixa c
variável- da ujuda de <:liSlO e do auxílio moradia, são
maiorados em 65% {s~tssenta e cinco por cento), a partir
de janeiro de 1984, conforme di.snosiçi.ío constante do
art. 39 do Decreto Lc_u:islativo n9 114, de 1982.
Art. 29 Este Ato terá vip:ênda a Jiartir ·de
janeiro de 1984,

fi-dC --

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comi:';sào Dirctora, 25 de ianêiro de 19-84.=-_.
Moacyr Dalla, Presidente- Lomanto Júnior- Jaison
Barreto - Henrique SantUio - Lenoir Va~a.s - Milton
Cabral - Raimundo Parente.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 02, DE 1984
A Comissão DirctorLl do Senado Feder~!, ·no uso de
suas atrihuições rcgim.entais, resolve:
Art. ]\"1 Os valores de vencimentos, _sa.lú.rios,
gratificações c rrovcntos dos servidorc...;, do Senado,
decorrentes du Lei n"' 7.125, de 26 de setembro de 1983,
fkam re-ajustados. provisoriamcrite, em 65% (sessenta e
cinco por cento).
Parágrafo único. Em decor.rt:nc.ia .~o -disP~sto n~stc
artigo, os vencimentos c .':lalários do pessoal cm ati vidade

Nos cálculos decorrt::ntes da execução deste

correrá U conta. das dotações destinadas ao Senado
Federal no Orcamento Geral da União.
Art. 611 As disposições deste Ato terão vigência a
partir de ]9 de iandro de 1984.
Art. 7~ Revogam-se as disposições em contr:.í.río.
Sala da Comissão Díretora, 25 de janeiro de 1984. Moacyr D~lla, Presidente- Lomanto Jünior- Jllison
Barreto-- Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Milton
Cabral.
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ATO DA COMISSÃO DlllETORA N• 1-A, DE 1984

Art. 49

Ato serão despn:wdas as frações de cruzeiro.
1\rt. 5"' A despe.<;a decorrente da aplicação deste Ato
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NM-3~
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N.M-35

308.799

.~~
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ATO DO PRESIDENTE N• 6, DE 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item "38, e 97,
inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n~ 2; de 1973, e à vista do
disposto na Resolução n"' 130, de 1980, resolve dispensar
a Senhora Mirtys Sarres Pessoa do emprego de Assessor
Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, a partir de J9 de março de 1984.

Senado Federal, 19 de março de 1984. Dalla, Presidente do Senado Federal.

Moacyr

ATO DO PRESIDENTE N• 7, DE 1984

O presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os arti~os 52, item 38, e 97,
inciso IV, do Re~imento Interno e de acordo com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n~> 2, de_l973, e à vista do
disposto na Resolução n~' !30, de 1980, resolve dispensar
o Senhor Renato de Souza Cardoso do emprego de
Assessor Técnico, sob o regime_jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, a partir de 27 de fevereiro de 1984.

Senado Federal, 19

de março de 1984.- Moacyr

0811a, Presideiiti do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE N• 8, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97,
inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a
delegação de competência que lhe foi outorgad.a pelo
Ato nY 2, de 1973 e revigorada pelo Ato nY 12, de 1983,
da Comissão Diretora, e á vista do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980, resolve autorizar a
contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço de José Vilar Ribeiro O antas, para o emprego de
Assessor Técnico, com o salário mensal eqUivalente ao
vencimento do cargo DAS-3, a partir de 20 de fevereiro
de 1984, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
Roberto Campos.
Senado Federal, 19 de março de 1984. - Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 13• SESSAO; EM 21 OE MARÇO
DE 1984
I. I - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofício do Sr.

!'~..Secretário

da Câmara dos

Deputados

Encaminhando à re1-i.1rlv do Senado autógrafos dos
s"tguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara nY 21/84 (n9 6.0~2/83,
nn Casa de origem), que dispõe sobre a irlviolabilidade dos Vereadores.
-Projeto de Lei da Câmara ns> 22/84 (n"' 3.603/77,
na Casa de origem), qUe amplia n traçado da ligaçào
ferroviária EF-465, da Reluçào Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei
n\' 5.917, de 10 de setembro d~ !973.
- Projeto de Lei da Câmara n9 23/84 (n9 126/79,
na Casa de origem), que aCiesccntU -disPoSitivo à
Consolidação das Leis do Tiabalho, aprovada p-eio
Decreto~Iei ns- 5.452,_ de Js> de maio de 1943.
-Projeto de Lei da CClmara n9 24/84 (n9 1.319/83,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 15
do Decreto~lei n'i" 411, de 8 de janeiro de 1969, que
"dispõe sobre a administração dos Territórios Federais, a organização dos seus Municípios e dá outras
providências".
- Projeto de Lei da Câmara n"' 25/84 (n"' 559/83,
na Casa de origem), que altera a redaçào do ..caput"
do art. 33_ da Lei n'i" 3.807, de 26 de agosto de 1960-Lei Orgânica da Previdência Social, para estender o
direito à percepção do auxílio-natalidade às mães carentes, não seguradas da entidade.
1.2.2 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n"' 23/84, d_e autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à legislação prgânica da ?revidênciâ Social
(Lei ns> 3.807, de 26~8~60l, autoriZando a realiZãçào
de convénios com associações de aposentados e pensionistas.

- Projeto de Lei do Senado n9 24/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
autorização para tnmsferência de permissão de exploração de bancas de jornais e revistas no Distrito
Federal, nas condições que especifica.

1.2.3- Discurso do Expediente
SENADOR CID SAMPAIO- Necessidade de
uma reforma da Constituição, restabelecendo em
toda suu plenitude as prerrogatjvas do Congresso
NacionaL Análise político-econ-ômico~fiminceirâ ·-e
social do País e apresentação de propostas alternativas para a superação da atual crise.
1.2.4 - Comunica(;ões da Presidência
-Cor~ vocação

de sessão conjunta a realizar~se hojc-,-iis 19 horas, co~ Ordem do Dia que designa.

-Convocação de sessão extraordinária a realizar~
se hoje, às fá-horas e 30
ófdetTidO-Diil
que designa.

min-utos·;-com

1.3- ORDEM DO DIA

-1.3.1 ~-~equeri_~en.io
N9 12j84, de autoria do Sr. Senador Itamar Fran~
co, de inversão da Ordem do Dia, a fim de que o item
n9 3 da paüta seja submetido ao Plenário em primeiro
lugt.tr ,_Prejudicado, por falta de quorum, após inter·
venções dos Srs. Itamar Franco, José Lins e Pedro Simon.

1.3.2- Ordem do Dia (continuação)
- Projeto de Lei da Câmara n"' 143/83 (n9
4.120/80, na Casa de origem) que altera a redação do
art. 112 da Lei n9 !.711, de28 de outubro de 1952Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto qe Lei do Senado o9120j8f- Com pie·
mentar, de autoria do Senador Cunha Lima, que
acrescent~ dispositivo à Lei Complementar n<? 26, de
li de setembro de 1975, que unificou o PIS-PASEP.
Votação adiada por falta de quorum.

-Requerimento n1> 857/83, de autoria do Senador
Itamar Franco, solicitando nos termos dos arts. 75,
a, 76 e 77 do Regimento hlterno, a criação de uma
Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros,
para, no prazo de 90 {noventa) dias, examinar e avaM
liur denúncias publicadas nu imprensa brasileira
sobre fraudes no1. fretes de distribuiçãO de derivados
de petróleo, bem cOmei a extensão de subsídios conceditlos ao sctnr petrolífero. Votação adiada por falta
de quorum.
-Requerimento nQ 6/84, de autoria dos Senadores Adei'bat"JUremU e Jutahy Magalhães, solicitando
nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento lnterno. a convocaç5o do Senhor Ministro Jurbas
Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência
Social. a tim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a crise económica e financeira da Previ~
dência Social. Votação adiada por falta de quorum.
- Pi-Ojeto de Lei do Senado n~' 16/82, de autoria
-do Senador U.zaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Leí do _Senado n"' 280/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, determinando que a Or_dem do;; Advogados do Brasii"opine sobre a escolha
de magistrados que devam integrarTiihunais com jurisdição em todo o território nacional. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.). Votaçio adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a.proprietários de veículos de _aluguel empregados no
- iniilsporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica. (Apreciação preliminar da constitucionalidade._) Votação adiada por
falta de quorum.

1.4- DISCURSOSAPÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR FÁBIO LUCENA. _::_Gravidade dOs
conceitos emitidos em depoimento prestado hoje, na
Comissão de Economia do Senado, pelo empresário
J.C. Mello, quando discorreu sobre a política de informática desenvolvida pelo Governo Federal.
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SEYADOR J'IRG!LJO TÃVORA, como Líderpelo Ministério da Fazenda, dos recursos
correspondente:; aos dois tcn;os das contas do Fundo
dt.:: Partidp<!çào do:. Estados e dos Municípios, referente ao mês de março do corrente ano.
Libcraç~o.

SE.?v'ADOR ITAMAR FR.·L\'CO- Dia lnternacionul paru Elinúnuçào da Dcsl:riminaçàO Racial.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 14• SESSÃO, EM 21 DE MARÇO
DE 1984

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

SE.\'ADOR ,\'ELSON CARNEIRO - Comentúrios sobre a poluição ambiental ocorrida no Rio

Sàu Francisco c sob ri! u caça predatória de jacarés no
p<tntanal muto-grossense.
SESADOR HU,\.fBERTO LUCENA - Movimento grevista dos estudantes da Universidade Fede--

ral du Paraíba
SE;VADOR LOL'Rn:-1L BAPTISTA- Transcur-

so do i"' aniversário da Administração do governador
Ju:io Alves Filho, do Estado de Sergipe.
ReiVindicações do sctor madeireiro do Estado de" Mato ·Grosso.
S/.:."f{4DOR. GASTÃO MULLER -

SENADOR RA!Jt!UNDO PARENTE-Apeloao

Sr. Ministro do Plancjamento, em favor da liberação
de recursos destinados ao financiamento da produção de borracha do Estado do Amazonas.

2.2.1- Leitura de Projeto
Pr.ojcto de Lei do Senado n~' 25/84, de autoria do
Sr. Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o registro de pessoas físicas ou jurídicas junto às Casas do
Congresso Nacional, para os fins que especifica, e dá
o.utms providéncias.

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 71, de 1978 (n"'
750f72, na casa de origem), que regula a atividade
profissional nos jornais de empresa. D~scussilo encer~
rada, voltando às comissões competentes em virtude
do recebimento de substitutivo em plenário.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n" 51, de 1984 (n9 52/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Octávio Luiz de Berenguer Cesar, Ministro de Segun-

da Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a
funçlío de Embaixador do Brasil junto à República
de Trinidad e Tobagu. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissõo de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~> 54, de 1984 (n9 65/84, na origem). pela qual o Senhor Presidente da Repúbfka
submete à deliberação do Senado a .escolha do Sr.
Jorge D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil
junto à República da Jndia, para, cumulativamente,
exercer 3 função de Embaixador do BrasH junto à
República de Sri Lanka. Apreciado em sessão secreta.

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚX!MA SESSÃO. ENCERRAMENTO

J - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
Dos Srs. Almir Pi rito e José Fragel!í, proferidos na
sessão de 19-3-84
4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 3, DE
1984

5- MESA DIRETQRA
~ 6~.,.,- LIDER!i:S E VI CE-LIDERES DE PARTI-

DOS

.

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 13• Sessão, em 21 de março de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Lomanto Júnior e Almir Pinto

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESEA'TES OS SRS. SENADORES:

- Fábio Lucena - Raimundo Parente - Aloysio
Chuvcs- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- José
Sarney- Almir Pinto -l.osé Lins- Virgílio TávoraMartins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelhu- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Marco Ma-

dei - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos
Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana- José Ignácio
Ferreira- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar
Franco- Murilo Badaró- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes - Henrique Santillo ~ Gastão
MUller- Roberto Campos- José Fragelli- Affonso
Camil.rgo-- Enéas Faria- Lenoir Vargas- Octávio
Cardoso.

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Havendo. número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus iniciainOS noSSoS"trabalhos.
O Sr. 19-Secretáiro irá proceder à leitura do Expediente.
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Art. 4'~
cação.
Art. 5»

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em ·contrário:

LEGISLAÇÃO CITADA

Lei N' 5.917, DE lO DE SETEMBRO DE 1973

À Comissão de Constituição e Justiça.

O FICIOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'~ Zl, de 1984

Do Sr. 11'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando ã revisão do Senado autógrafos dos seguintes

projetas:

(N'~

3.603/77, na Casa de origem.)

Amplia o traçado da ligação ferroviária EF-465,
da Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n<~5.917, de 10 de
setembro de 1973.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 21 DE 1984
(N~'

Quinta-feira _22 . 023!

6.082/82, na Casa de origem.)

Dispõe sobre a inviolabilidade dos Vereadores.
O Congresso Nacional decreta;
Art. II' Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos proferidos no âmbito das respectivas Câmaras; salvo se configurarem crime previsto na
Lei de Segurança Nacional.

Art. 21' Durante as sessões da Câmara MuniCiPal e
quando para essas se dirigirem ou delas regressarem, os
Vereadores não poderão ser presos, salvo em flagrante
de crime inafiançãvel.
Art. 3<? A detenção ou prisão de Vereador será ime·
diatamente comunicada à Mesa da Câmara Municipal a
que pertencer e ao Partido a que esteja filiado, sob perla
de caracterizar, a respectiva omissão, coristrangimento
ilegaL

O Congresso Nacional decreta:

-NL fi' A EF-465, da Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, aprovada peta Lei n9
-5.9.17,-df: lO de-setembro de 1973, passa a ter o seguinte
traÇado:

Art. }I' FtCa aprOvado o Plano Nacional de Viação
(PNV) de que trata o art. 89, item XI, da Constituição
Federa[, representado e descrito complementarmente no
documento anexo contendo as seguintes seções:
--3. Sístema Ferroviário Nacional:
3.1 Conceituação:
3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferrovias
int~gr_a~_tes ?o P~ano Nacional de Víaçào.

...

~-4~--

.... -.- ......

·~-

... ....... ..
--~

-~-;

Preta-Ro_ncj.onópolis~Jaciara-Cuiabá."

Art. 29
Chçã6.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrãrio.

da
Federaçio

Pontos de Pusagem

Extensão
(Km)

~.

Sistema Ferroviário- Nacional

3:

; ••..- • •

"Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação.
EF-465-Araraguara-Co!õmbia-Planura-FrutaiItapagipe-Iturama-Porto
Alencastro-ParanaíbaCassilândi~-Alto Araguaia-Alto Garças-Pedra

Unidades

EF

Aprova o Plano Nacional de Viação, e dá outras
providências.

··~·'-'· .f.

3.1.2 As ferrovias integrantes do Plano Nacional de
Viãção devem satisfazer a, pelo menos, Uma das seguintes condições:
··~

~-·i'-••···4--~-

...

,~

•••••••••. -•. ·; •• ·.~ •••.- .. ; ••.

ligar entre si pólos econômicos, núcleos importantes, ferrovias e terminais de transporte.
b)

••••••••••••

·-·

•••

··-.- •••

'

••••••••••

·~' ~

·-

••••

4

3.2.2 Rel<iÇào desCritiVa das Ferrovi~s do Plano Na.cional.de VüiçàO

Superposiçào
EF Km

Ligações

465

.....................--. .- ..-.

Colômbia-Araraquar"a

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

SP

253

(À Comissão de Transportes, Comunicações e
obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
q9 23, de 1984
(n~'

126(79, na Casa de Õrigem)

Acrescenta, dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'~ 5.452, de 19
de maio de 1943.
O Congresso N acio_ri_al -deCreta;

Art. l~' O art. g77 da CõnSolidação das LeiS-·dO Tra:
balho, aprovada pelo Decreto-lei n'~ 5.452, de I» de maio
de 1943, passa -a vigorar acrescido do seguir!te parãgrafo
único:
"Art. 877. ·····---·····-·····-··--"'~·Parágrafo único. Ocorrendo slmilltaneamCnto
em Juntas diversas mais de uma execução contra o
mesmo executado, em lugar onde funcione mais de
uma Junta de Conciliação e Julgamento, o processo
executório poderá ser unificado, por iniciativa dequalquer dos juízes executores ou dos ·interessãdoS,
prevenindo-se a jUrisdição per3nte o Juízo qUe em
primeiro lugar promoveu a citãção válida na forma
exe_cutória."
Art. 29
cação.
Art. 31'

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

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 5.452,
DE I DE MAIO DE t943
Aprova 11 Consolidação das Leis do Trabalho

Art. 877. ~ competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver concili_ado
ou.JUIB;-ado originãriamente o dissídio.
(À_.~ Comissões de Constituição e Justiça e deLe_gislaçào Socidl.}

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
n' 24, de 1984
(n'~ 1.319/83, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 15 do Decreto-lei n'~ 411,
de 8 de janeiro de 1969, que "dispõe sobre a adminis-tração dos Territórios Federais, 11 orgllDi_zaçào dos
seus J\tl_unicípios e dá outras providências".

_O ._C<?_~gresso Nacional decreta:_
_ _
Art. 11' O art. 15 do Decreto-lei nl' 411, de 8 de janeiro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"'Ar(. 15. O Governador será nomeado em Comissão, pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro do Interior, que o escolherá de
lista trinômine apresentada pela Bancada de Deputados Federais do respectivo Território."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Y Revogam:se as dispOsições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 411,
DE ii DE JANEIRO DE 1969
Dispõe sobre a Administração dos TC!"_ritório_s_Fe_<lefais, a OfgllDizaçào dos seus Municípios, e dá ou_tras. providências.

O Pres.idente da Repóblica, usando das atribuições que

lhe confere o§ li' do <~.rt. 21' do Ato Institucional
13 de dezembro de 1968, decreta:

n'~

5, de

TiTULO l
Da Organização e da Administração dos Territórios

CAPiTULO II
Do Governo dos Territórios
SEÇÃO I
Do GoVfiiiador e das Secretarias de Governo

Art. 14. Cada Território s_erã administrado por um
Governador, auxiliado por Secretários de Governo.
Art. 15. -0 Governador será nomeado, em comissão
pelo Presidente da República, mediante indicação do
Ministro do Interior e aprovação do Senado Federal.
_ Parágrafo ónico. O Governador tomará posse perante o Ministro do Interior.
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Art. !6. O GoVernador e os Sccrctârios de GOverno
farão jus a uma gratificaÇão de representação a ser fixado pelo Ministro do Interior em pefcentagem qUe nãO
excedam de 80% (oitenta por cento) e 50% (cinQUenta
por cento), respectivamente, de seus vencimentos.

(À- Comissâo de ConslitulÇãO- e JuSiiça,)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
n~> 25. de 1984
(n9 559(83, na Casa de origem)
Altera a redação do caput do art. 33 da Lei n~>
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdência Sodal, para estender o direito à percepção do auxílio-natalidade às mães carentes, não
seguradas da entidade.
O CQngresso_Nacional decreta:

Art. !<:> O caput do art. 33 da Lei nY 3.807, de 26 de
agosto de 19.60, passa a vigorar com a seguinte redaçào:
"Art. 33. O auxílio· natalidade, pago de uma só
vez, cm quantia igual ao valor-de. referência da localidade de_lrabalho do beneficiârio, será devido à se.
gurada gestante, ao segurado pelo parto de sua esposa, companheira, não segurãda ou pessoa deSígnada, e a qualquer gestante não segurada da Previdênci:J Social, desde que não seja mantída- por pessoa de quem dependa obrigatoriamente e não tenha
qualquer meío de prover ao próprio sustentei.
Art. 29 Os encargos decorrentes desta Lei _ser_ão
atendidos pelos recursos prevístos no art. 69 da Lei n9
3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. J<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4<:> Revogam-se as disposições em contrário

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
LEI ORGÁNICA DA PREVIDENCIA
SOCIAL
Com as alterações iritroduzidas pela ieg)slação
posterior.

TITULO III
Das Prestações
CAPITULO VII
Auxílio-Natalidade

D~

Art. 33. O auxílio-natalidade garantirá, após a realização de 12 (doze) contribuições mensais,- à- segurada
gestante, ou ao segurado, pelo parto de sua esposa ou
companheira não segurada, ou de pessoa designada na
forma do item II do art. li desde que irlScrita pelo lneflos300 (trezentos) dias antes do parto, uma quantia, paga de
uma só vez, igual ao salário mínimo vigente na localidade de trabalho do segurado.
Parágrafo único. t! obrigatóriã, independentemente
de cumprimento do prazo de carência, a assistência á
maternidade, na forma permitida pelas condições da localidade em que a gestante residir.

TITULO IV
Do Custeio
CAPITULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69. o-cüStelõ-da Previdência Social será"a"iend].:do pelas contribuições:
I - dos segurados empregados, avulsos temporários e
domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respectivo
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sa!.Jrio-de-contribuiçào, nele integradas _todas as importâncias recebidas a qualquer título:
I I - dos segurados de que trata o§ 29 do art. 22, em
percentagem do respectivo vencimento igual à que vigorar para o Instituto de Previdência e _Assistência dos Servidorc_s_do-Es.tado, com o acréscimo de 1% (um por cento):-Pªr_a o custeio dos demais- benefícios a que fazem jus
-e de 2% (dois por cento) para a assistência patronal;
I I I - dos segurados autónomos, dos segurados facultativos e dos que se encontrem na situação do artigo 99,
na base de _16% (dezcsseis por cento) do respectivo
salário-de-contribuição;
IV- dos servidores de que trata o parágrafo único do
art. 3~, na base de 4% (quatro por cento) do respectivo
Si!lário-de.contribuição;
V- das empresas, cm quantia igual ~ que for devida
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam
os itens II e III do art. 5<:>, obedecida quanto aos autôno. mos, a regra a ~les pertinente;
-vi- dos Estados e dos Municípios, em quantia igual
à que for devida pelos servidores de que trata o item IV
deste artigo;
VIl- da União, em quantia destinada a Custear as
despesas de pessoal e de administração geral do Instituto
Nacional de Previdência Social - INPS, do Instituto
Nacional de As:>istênda Médica da Previdência SocialINAMPS e do Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social- lAPAS, bem como a
cobrir eventuais insuficiências financeiras verificadas na
execução das atividad_es a cargo do Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social - SINPAS.
__§ !Y
A empresa _que se utilizar de serviços de trabalhador autónomo ficã obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do respectivo pagamento, no valor correSpondente a
8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até o Iimi·
te de seu salário de contribuição, de acordo com as norma$ previstas no item I deste artigo.

§ 29 CUSo u remuneração p<i.ga seja stipCriár ao valor
do salário-de-contribuição, fica a empresa obrigada arecolher ao Instituto Nacional de Previdência Social a contr:ibuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença entre
aqueles dois valores.
§ 3<:> Na hipóstesc de prestação de serviços de trabalhador autõnomo a uma só empresa, mais de uma vez,
durante o mesmo mês-, correspondendO-ass-iin a Várias faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado
apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do·
seu salário-de-contribuição, uma só vez. A contribuição
de 8% (oito por cento) correspondente ao excessO será recolhida integralmente ao Instituto Nacional de Previdência Socíãl pela empresa.
§ 49 Sobre o valor da remuneração de que tratam os
parágrafos anteriores não será devida nenhuma outra
das contribuições arrecadas pelo Instituto Nacional de
Previdência SociaL
§ 59 Equiparam·se à empresa, para fins de Previdência Social, o trabalhador autànomo que remunerar serviços a ele prestado por -outro trabalhador autànomo,
bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade civil,
de direito ou de fato, prestadora de serviços.

§ 61' Equiparam-se a empresa, para fins de previdência Social,- aO- trabalhador· autànomo que remunere serviços a ele prestados por outro trabalhador autànomo, a
co6perativa de trabalho e sociedade civil, de direito ou
de fato, prestadora de serviços, o empregador doméstico,
bem como a mlsiião diplomática estrangeira no Brasil e o
membro desta missão, em relação aos empregados admitidos a seu serviço"

Março de 1984

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior}- O Expe-dit:ntc lido vai à publicuçào.

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
!<.~-Secretário.

São lidos os

s~guintes

PROjETO DE LEI DO SENADO N• 23, DE 1984
Acrescenta dispositivo à legislação orgânica da
previdência social (lei n9 3 807, de 26-8-60), autorizando a realiza~ão de convênios com associações de
aposentados e pensionistas.
O Congresso Nacional decreta:
É acrescentado ao art. 45 da lei nQ 3.807, de
26 de agosto de I960, o seguinte § 4~:
Art. ]<:>

"§ 4<:> Os convênios a que se refere este artigo
poderão ser realizados com associações de aposentados c pensionistas, com vistas à prestação de assistência médica específica a seus associados."

Art. 2t?

Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicuç~~-

ArL 39

Revogam-se as disposições em contrério.

Justificação
À consideração da Casu mais uma das reivindicações

aprovadas durante o VIII Congresso dos Trabalhadores
Aposentados c Pensionistas, realizado em Ipatinga, MG,
entre 20 e 23 de outubro último, esta consistente em autorizar a rea!izaçUo de convênios entre a previdência social e as associações da categoria, com vistas à prestação
de as~istencia médica específica.
Sala das Sessões 21 de março de 1984- Nelson
neiro.

Legülaçào Citada
DECRETO LEI N• 5.452,
de t•DE MAIO DE t943

Aprova a Consolidação das Leis de trabalho

CAPITULO Xlll
Da Assistencia Médica
Art. 45. A assistência médica, ambulatorial, hospitalar ou sanatorial, compreenderá a prestação de serviços de natureza clínica, cirúrgica, farma-Cêutica e odontológica aos beneficiários, em serviços próprios ou de
terceiros, estes mediante convênio.
§ I~ Para a prestação dos serciços de que trata este
artigo, poderá a previdência social subvencionar instituições sem finalidade lucrativa, ainda que já auxiliadas
por outras entidades públicas.
§ 2t? Nos convênios com entidades beneficentes que
atendem ao público ·em geral, a previdência social poderá colaborar para a complementação das respectivas instalações e equipamentos, ou fornecer outros recursos
materiais, para melhoria do padrão de atendimento dos
beneficiários.
§ 39 Para fins de assistencia médica, a locação de serviços entre profissionais, e entidades privadas, que mantêm convênio -com a previdência social, não determina,
entre esta e aqueles profissionais, qualquer vínculO empregatício ou funcional.
: .- ;-, .. ,--'; .- ..-;
~ ~·.: -. ~

... ...•.

(Às Coúzlssões de _Cõlrsritui(do e justiça e de Finanças.)

Car~

......-.-.-.... -.- .... . .

(Às Comissões de Constituição de Justiça e deLegl:çlaçào Social.)
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Março de 1984

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 24, DE 1984
Dispõe sobre a autorizaçio para transferência de
permfssio de exploração de bancas de jornais e revistas no Distrito Federal, nas condições que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

-a

Art. i" Aos atuais permissionários de exploraçãO a
Atividade de Bancas de Jornais e Revistas, no Distrito
Federal, com fundamento na Lei n~' 4.545, de lO de dezembro de 1964 e no Decreto n~' 7.495, de 29 de abril de
1983, é assegurado, enquanto não autorizada a venda, o
direito de transferénciã a terceiroS.Art. 2<:> A transferência a que alude o artigo anterior
far-se-ã mediante o atendimento das exigências previstas
na legislação pertinente, inclusive, especialmente as relativas ao oferecimento de garantias aO Governo do Distri.::to Federal.
Art. 311 O Governo do DistfHo Federar regulamen·
tará esta lei dentro do prazo de trinta (30) dias, contados
de sua publicação.
Art. 4'>' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5"' Revogam-se áS disposições em contrário.

Justificaçio
O art. 24 da Lei n'>' 4.545, de 10 de dezembro de 1964 e
o Decreto n'>' 7.495, de 29 de abril de 1983 (este em substituição aos Decretos n~'s 2.982, de 10·08-75 e 3.157 de 502· 76), disciplinam a permissão para ocupação de bancas de jornais e revistas e áreas anexas no Distrito Federal, sendo certo que ditos diplomas legais têm a preocupação de não admitir a transferência desse direito pelos
permissionários selecionados através de licitação públíca.
Entretanto, é bem de ver que tal atividade funciona
como um comércio tfpícO, constituínCio-se cada banca
em um. "fundo de negócio", mais ou menos valioso em
função não somente da localização, mas, principalmente, da capacidade do "dono", uns a demonstrarem maior
habilidade na atração de clientela e, pois, a valorizarem
o seu "ponto", o seu comércio.
De outra parte, não são poucos os permissionários de
bancas de jornais e revistas em Brasnia que precisaram
desfazer-se de bens para instalá-las e mantê-las durante
muito tempo, até que se construísse, por assim dizer, a
-- freguesia.
Por tais motivos, bem como porque a proibição referida fere os princípios de direito que oríentam e regulam o
comércio jurfdico, propomos a autorização de transferência em favor de tais permissionários, até que possam
realizar a alienação plena.
Sala das Sessões, 20 de março de 1984.- Nelson Carneiro

LEGISLAÇÀO CITADA

LEI N• 4.545
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1964

LEI N• 4.380
DE 21 DE AGOSTO DE 1964
Institui a correçio monetária nos contratos imoblliárlos de interêsse social, o sistema financeiro para
aquisiçio da casa própria, cria o Banco Nacional da
---Habitação (BNH), e Sociedades de Cn!dito ImobiJiário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de
Habitaçio e Urbanismo, e dá outras proVfclênclas.
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revista e áreas anexas, que a este acompanha, com seus
respectivos anexos, assinados pelo Secretário de Serviços
Públicos do Distrito Federal.
Art. 2Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados os Decretos n~'s 2.982 e 3.157, de
lO de agosto de 1975 e OS de fevereiro de 1976, respectivamente, e demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1983, 959 da República e 249 de
Brasília- José Omellas de Souza Filho -José Horácio
Costa Aboudib.

CAPITULO II
dos Contratos Imobiliários _

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de Economia e_ç/o Distrito Federal.)

Art. 5~> Observado o disposto na presente lei, os con·
tratos de vendas ou construção de habitações para pagamento a prazo ou de empréstimos para aquisição ou
construção de habitações poderão preVer o reajuStãmento das prestações mensais de amortização e juros, cóm~-a
conseqUente correção do valor monetário da_dívida toda
a vez que o salário mínimo legal foi alterado.
- § !9 O reajUStamento será baseado em íil.dice geral
de preços mensalmente apurado ou adotado pelo Conselho Nacional de Economia que reflita adequadamente as
variaç_ões no poder aquisitivo da moeda nacional.
§ 29 O reajustamento contratual será efetuado, no
máximo, na mesma proporção da variação do índice referido no parágrafo anterior:
a) desde o rrlês da data cio contrato até o mês da entrada em vigor do novo nível de salário mínimo, no primeiro reajustamento após a data do contrato;
b) entre os meseS de duas alterações sucessivas do
nfveJ de saláriO m-ínimo noS- reajustamentos subseqUentes
ao primeiro.
§ 39 Cada reajustamento entrará em vigor após 60
(sessenta) dias da data de vigência da alteração do salário -inínimo que_ o autorizar e a pi-estação mensal reajustada vigorará até novo reajustamento.
§ 49 Do contrato constará, obrigatoriamente, na hipótese de adotada a cláusula de reajustamento, a relação
original entre a prestação mensal de amortização e juros
e o salário mínimo em vigor na data do contrato.
§ 59 Durante a vigência do contrato, a prestação
mensal reajustad_a não poderá exceder em relação ao salário mÍnimo em vigor, a percentagem nele estabelecida.
§ 6'>' _ Para o efeito de determinar a data do reajustamento e a percentagem referida no parágrafo anterior,
tomar-se-ã por base o salário mínimo da região onde se
acha situado o imóvel.
§ 79 Outras formas e índices para o reajustamento
das prestações, da dívida, ou dos juros fespectiVoS Poderão ser adotados após exame e decisão do Conselho de
Administração-do BancO Nacional da HabitaÇão. § 8'>' Ãos contratos em vigor não se aplicará o disposto no parágrafo antecedente, se as partes contratantes não manifestarem expressamente a sua concordância.
§ 9~> O disposto neste artigo, quando o adquirente
fôr servidor público ou autárquico poderá ser aplicado
tomando como base a vigência da lei que lhes altere os
vencimentos.

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Os projetas que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio,
por cessão do nobre Senador Carlos Chiarelli.

Da Correçào

~onetária

DECRETO N• 7.495
DE 29 DE ABRIL DE 1983

Dispõe sobre a reestruturaçio administrativa do
Distrito Federal, e dá outas providências.

Aprova o Regulamento para Ocupaçio de Área e
Exploração da Ativldade de Bancas de Jornais e Revistas e Áreas Anexas, no Distrito Federal.

Art. 24. A utilização de espaços em próprios da Prefeitura do Distrito Federal ou de emprêsas a ela vincUla-das será feita em parecer precário, a-jufzo"-exclusivo d_oPrefeito e mediante pagamento de taxa de ocupação, reajustvel na conformidade do critério estabelecido no art.
59 da Lei número 4.380, de 21 de agõsto de 1964.

O Governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe c_onfere o artigo 20, inciso ~1, da Lei n"'
3.731, de 13 abril de 1960, e tendo em vista -o que consta
o Processo n9 014.478/82, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para ocupação e exploração da atividade de bancas de jornais e

O SR. CID SAMPAIO- (PMDB- PE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Deputados:
Em pronunciamento, ao término do ano legislativo
passado, procurei fazer uma análise global da situação
brasileira.
Salientei então a posição desesperada em que se encontra o País_envolvido simultaneamente, por duas crises. A crise recessiva que destrói sua economia, sucateia
suas fábricas, desemprega seus trabalhadores. A crise da
hiperinflação que desestabilisa a vida das criaturas e da
sociedade.
No curso daquele pronunciamento sugeri, medidas de
emergência, para conter a derrocada da atividade económica nacional, bem cerno reformas nas po!fticas soCial,
econômica e financeira. Elas tinham o objetivo de alcançar a paz social pela integração da comunidade que
trabalha na estrutura produtiva do Pafs e ao mesmo tempo, conter a recessão qUe eStá destruindo tudo que foi
feito com tanto esforço nesse País. Recessão que vem
sendo estimulada a pretesto de combater~se a inflação e
pagar-se um débito que continuam todavia ambos acrescer.
A escassez do tempo de permanência na tribuna, regi~
mentalmente limitado e a magnitude dos assuntos a tratar impediram-me de detalhar as proposições feitas.
Volto hoje pedindo a atenção de Vossas Excelências
para a urgência, não só da conversão em lei de propoM
sições que alcancem os objetivos daquelas que apresentei
bem como reformulem a política financeira do governo
que, como procurarei demonstrar arruinará o Pafs pela
recessão sem libertá-lo nem da inflação nem dos débitos
crescentes e da inadimplência humilhantes.
• E mister no entanto, deixar claro que a interferência
do Congresso nesses assuntos só se poderá exercer serestabelecidas as sua<; prerrogativas de legislar sem as limitações inseridas na Constituição totalitária que foi imposta ao Brasil. Urge processar essas reformas constitucionais sem perda de tempo.
Pela análise que farei, Vossas Excelências irão certamente fortalecer as suas convicções da gravidade das sitl!ações es~r1:1tural e cof!juntural do País. A evolução do
processo pode em determinadus instantes exigir, em
emergências, remédios heróicos. se-o Congresso N3.cioM
na\, por omissão, conveniências partidárias ·ou influências doutros poderes, continuar autolimitado e fOrçado a
transformar-se em mero espectador, nas horas decisillas
de um país atormentado, ele será estigmatizado pela história e pelas gerações sacrificadas.
Ao encaminhar os projetas de lei que consubstanciarão as medidas que trago hoje detalhadamente à consideração de Vossas Excelências, farei acompanhar por um
projeto de reforma constitucional que restaure na sua
plenitude a capacidade de legislar do Congresso. Só assim as medidas de emergência, bem como as demais, po-
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dem ser transformadas em lei. Elas ou outras que as
substituam c traduzam o pensamento e a ação do Con-

gresso nacional no combate às crises que se avolumam e
ameaçam a esiabi!idade do País.
A reforma constitucional tem maior urgência e relevancia. Isto porque, em determinados momentos a interferênCia do Congresso talvez se constitua na alternativa
de salvação Nacional. Ele deve estar apto para legislar
sem limitações.
Espero que independentemente de cor partidária e
qualquer conotação polídca o Congresso brasileiro se
una e se auto invisüi dos poderes que a essência' do regime democrático lhe atribue. Que part;.l do Senado brasileiro esta emenda constitucional patrocinada pelas lideranças de todos os partidos.

O Sr. Affonso Camargo - Permite-me V. Ext um
aparte, nobre Senador Cid Sampaio.
-··
O SR. CID SAMPAIO Senador Affonso Camargo.

Com muita honra, nobre

O Sr. Affonso Camifgo :..._ComO airirá-v: Ex' vai examinar assunto de ordem económica, a satisfação com
que vejo V. Ex•, com a sua conhecida sabedoria de
espírito democrático, mostrar a responsabilidade que
hoje 548 cidadãos brasileiros têm perante a opinião
pública. Nem menos nem mais- 69 Seriadores-e 479
Deputados federais, responsáveis em adapt<lr a Coilstituição à vontade nacional. Inclusive adianto a· v·.- Ex•
que, surpreendentemente, em programa de que participei
em televisão do meu Estado, percebi que grande parte da
opinião pública não tem conhecimento de que as emendas constitucionais indepetldem de sançã"o ·presldCridal.
Uma parcela da população pensa que as reformas constitucionais dependem de sanção do Presidente a República. Haverá certo momento em que a opinião pública
toda saberá que apenas de nós, 548 bra.sHeiros, é qUe depende adaptar a nossa Carta magna à realidade nacional.
O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado a V. Ex•
pelo elucidativo aparte. Na realidade, a comunidade brasileira dCsconhece cjuc essa responsabilidade- cstáSõb ·os
ombros do Parlamento. Foí~dsfo ju-stáiti.elltc que irie referi - essa_ :negligência, ess3. omissão talvez nos custe
mais tarde um julgamento pc::la história que não nos-seja
favorável, que nos coloquem como homens que receberam a outorga do povo para representá-to e não cumprimos e nem desempenhamos nosso mandato, deixando
que prevalecesse em restrições à nossa ação e à .nossa deliberação, que não nos permfterri que-nCiihUin aSsunto no
terreno financeiro seja modificado. Ê justamente a desonlem.fimmceirã que e-sHriC\7âi-ido. este País ao caos e,
~ talvez, a um colapso econômico.
Srs. Senadores, tratarei com maiores detalhes -âas- p-roposições a que· -me-referi· nó ·primdi-ci proriUnciamerito
nesta Casa e deter-me-ei principalmente na anátise da
política financeira âo GovernQ. Ela conduzirá o País ao
caos social e só com a sua morte econômica conterá a inflação.
São elas:

J. Anistia dos débitos fiscais e para fiscais das empresas

A medida objetiva inteuoii1per-O processo de insolvência, que se alarga a cada dia, levandO: à falência a estrutura protutiva do País: E uma solução de emergência,
destinada a preservar vivas as unidades produtoras.
E de ter~se em vista que os_débitos fisCaís e p-ararncars,
além de possibilitarem uma ação executiva coiltra as empresas, tolhem-nas em sua atividade, uma vez que não
permite a obtenção de certidões negativas de débitOS, indispensáveis a qualquer contrato de financiameiito ou
garantia.
-

E mister, também, esclarecer que uma ação executiva,
nlovida contra uma fábric<J, determina a penhora de máquinas e equipamentos, desfazendo-lhe a unidade e in·
viabilizando, portanto, o seu reativamento futuro. Uma
fábrica- que pára dificilmente volta a funcionar.
2. A incorporação, ao capital das empresas, dos débl~
tos anistiados
Pela lt:ansferi2:ncia das rubricas, no passivo exigível,
doS d"ébltos fiscais e par:1fiscaís <lníStfadoS~ara 6 paiSivo não eXigível - capital, torna-se possfvel dispor das
ações ou cotas resultantes para constituir Os Fundos de
Participação, beneficiando os operários de cada empresa
e toda a forCa do trab<llho no BrasiL
3. Fundo de participaçio dos empregados
Este Fundo, FPE, será constituído com 30% das ações
ou cotas de capital resultantes da incorporação, ao capital das empresas, do valor dos débitos anistiados.
O Fundo ficará agregado à empresa e não vinculado
individualmente a cada trabalhador. Entretanto! a todos
beneficiará. A receita resultante dos lucros ou dividendos das ações ou cotas de capital pertencentes ao Fundo
destinar-sc-á aos empregados da empresa na proporção
da raiz cúbka do ganho de cada um. 1 Deste modo,
tornar-se-ão idênticos os interesses de todos os que exercerem atividade na empresa. Toda a força do trabalhador buscará, em atendimento ao seu próprio interesse,
aumentar a produtividade global do conjunto produtor
e, ÓQ.nlesmo modo, opor-se-ã à queda de rendimento, à
ineficiência ou ineficácia em qualquer estágio da produção, que prejudicará igualmente u_ todos os que traba·
lharcm na empresa.
Para esse Fundo serão ainda canalizados os recursos
dos investimentos realizados através do Fundo de Capitulização da Empresa Nacional, que será adiante mencionado.
4. Fundo de Capitalização Social
Intergralizarào o FCS 70% das ações ou cotas de capital resultantes da incorporação ao capital social das empresas. do valor dos débitos fiscais-e paraf1scais anistiados.
I - A proporcionalidade com a raiz cúbica dos ganhos salariais objetiva dar uma participação mais uniforme aos empregados com salários diferenciados.
~-ações ou cotas rncorporadu:s constituirão g· ~tivo
do Fundo, que será representado por cotas-partes divididas entre toda a força do trabalho nacional, proporcionalmente à raiz cúbka do ganho de cada um, e creditadas anualmente ao PIS de cada trabalhador.
Deverão também integrar esse fundo 75% das ações
daS, empresãs estatais.
Dada a magni~ude que tem hoje na eçononiiâ nacional
o capitãl das empresas estatais, essa incorporação assegurará à força do trabalho uma participação expressiva
nos ganhos de capital.
- Se-rão também incorp-omdos ao FCS 40% das ações
dos investimentos realizados atravês do Fundo de Capitalização da Empresa NacionaL
Ê de ter-se em vista que a participação da força do trabalho na estrutura produtiva foi alcançada pelos países
riços através da lenta acumulação dos ganhos durante
decênios. Isto lhes propiCia hoje maior estabilidade, mais
justiça e paz sociais.
Com o progresso no Mundo e a extraordinária expan~
são dOS-Tneios -de comunicação, nas regiões subdes.envol-_
vidas a massa assalariada passou a tomar consciência da
sua marginalização. Dess.e modo, se, por imperativo de
justiça, ê legítima uma participação dos que trabalham
n-os San h os de capital, do mesmo modo ela· se torna desejável em benefícios da paz social.
Em uma coletividade onde todos ganham do capital e
ganham, também, do trabalho em funÇão de ~ua capacitação, sem antagonismo, chega-se à pa:r. e à integração
sociais através da integração econômica.

_Março dc.1984

Na realidade, com a concentração populacional mts
grandes cidades e com a similitude dos problemas que se
apresentam nos diferentes patamares da estratificação
soda!. <:ada dia tornõ:l~sc m:.1is confinados os diferentes
grupOs sociais. FaL-SC, de..'ise modo, mais imperiosa a ne<.:cssidade de uma convivéncia harmôniosa.
Fundo de Capitalização da Empresa Nacional
O modelo de crescimento econômlco que prevaleceu
no mundo desenvolvido, e\·oluiu similarmente cm todos
os países do Norte.
Os custos das resquisas e do progresso tecnológico e a
economicidadc da produçf10 em escala, conduzi rum-lhe
a aumentar o porte das suas empreso.s.
Ampliação dos mercados e a sua manipulação, quer
na colocação dos produtos a<.:abudos, quer no comércio
das matérias-primas, foram pQssibilitando a essas grandes organizações trunsnacionais e multinaciona_is monopolizarem ou oligopolizarcm os se~orcs básicos da._ economia do mundo.
Desse modo, nos países ainda não desenvolvidos, carentes de <.:<.tpital e dependentes, muitas vezes, em setores
fundamentais e cstratêgicos -como o do petróleo, no
caso do Brasil - tornava~se impossível assegurar às empresas privadas nudonais meios e condições para competirem com essas grandes organizações,
As possibilidades do Estado, de elevar o porte das organizações produtoras e de _captar recursos, inclusive
pela via aparentemente simples das emissões, resultaram
no Brasil, nos úi1imos vinte anos, na ampliação expressiva da particip<1Çào estatal na economia.
E de consi.derar-se também, no caso do Brasil, a influência do interesse do Estado totalitário em ampliar o
seu campo de açào e em aumentar a dependência da sociedade na sua faculdade de decidir.
A evoluçilo da economia brasileira, nestes últimos vinte anos, deixa claramente pen.::eber <.:omo o Estado totalitário participou preponder.1ntemente, ao lado da iniciaUva privada e du:>. multinadonais, o processo de industrialinwào e de modernin1çào da nossa economia.
Ao ludo da inOuCncia positiva da estatização no que se
relacionou com o crescimento nacional, é constrangedor,
entretanto, constatar que o processo políti<:o brasileiro
não escapou às distorções que. pela sua fretlUência. curãcterizam a ação dos governos totalitários. A corrupção
generalizou-se. O uso condenável e indiscriminado das
estruturas criadas pelo Estado, o uso do poder pelo proveito ressaltam hoje o quadro degradante que a luta sucessória revela, atravê5 das denúncias feitas pelo pr_0prio
Vice--Presidente da. República e até pela audi(~-gem do
"FMI. veiculadas no notidúrio corrente da imprensa do
País.
Impõe-se, então, à Nação, para que possa crescer,
equacionar soluções e buscar alternativas válidas, que
possibilitem à empresa nacional ocupar novos espaços.
Uma vez que o paí.<; já fez a sua opção pela democracia
política e económica, é mister que se assegure à empreSa
privada nacional essas condições de expansão e competitividade.
São os objetivos expostos que justificam. a criação do
Fundo de Capitalização da Empresa Nacional.
O FCEN será constituído pelo a porte de 5% da receita
tributária nacionaL Para ele serão canalizados os recursos do PISe do PASEP e as verbas orçamentárias previstas especificumCilte para expansão da economia.
Os recursos do FCEN destinar-se~ào especificamente
à integralização do capital das empresas nacionais.
Os recursos do FCEN serão aplicados em planos prio·
ritários para o desenvolvimento do país, integralízando
até 100% do valor dos projetas aprovado.'> através da
subscrição de ações preferenciais ou cotas de capitaf das
empresas cujo ativo líquido represente, no mínimo,-30%
do valor do projeto.
S.
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Na intcgralizaçào feita para viahilizaçllo de cada pro-

jeto. 30':1 das <H;lJes rcrtenccr;lo ao Fundo. para venda
rn::ferencial aos titulares ou à sociedade responsável pelo
projeto: ~o"';, das açõe~ seriin transferidas ao Fundo de
Particiraçiio do:. Empregados Ja empresa empreendedora, cm; .for·;-, re.o;;tantes das ações ou r.:otU!i sub.:;critus serilo
transfcridns <Hl Fundo de Cupitalizõ.Jçào Social.
No curso do primeiro ano do seu funcionamento, reCLtrsos dn Fundt) plldcrfto ser ap!lc<.tdos p<ml \:iabllizar
empresas nacionais exL,.tentes, saneando _us_ seus débitos
onerosos em moeda estrangeira, contraídos até den::rnhfl) de 19!0.
o~ rc~..:ursos do Fundo ser li o dividídos entre os Estados
Ja União, :iO% na propnrç~o inversa da renda média
"per .:apita" de ~.:ada Estado e 50% proporcionalmente à
'\tW populaçi'io.
.\._ aplieaçôc~ dos recursos do Fundo em cada Estado
scrlio determinadas c administradas por um Conselho,
d(l qual purlit..·iparão. com igual peso de Yoto, um repre,~·ntantc do Glwcrnn da tJniUo. um. representante do
Gll\Crnt) Ju Estado. um representante da Federação das
lndú~tria". um representante da Sociedade da. Agricultum. um representante Lb.t Federação dos Trabalhadores
11:1 lmlústria do Estado c um representante da Federação
dth Trahalhadores na Agricultunl do Estado.
0:-. recursos do Fundo ~crão. obsig.atoriamente aplicado~ cm prnjctns prioritários, que atendam aos obj_etivos
l'undamcntais do paL~ de auto-aba,~tcccr-se. Esse projetos
dcvcm \ iahilintr a produção dç l.!ombustível alternativo
que. em quatm anos, livrem o país da it'npqrtUçào de petróleo. Ele~ devem também libertar o Brasil da importa<.;:lo Je grãos, de produto.~ industri<1is- principalmente nu [tre:t de informática - e de irisumos básicos que
uinJa são importados. uproveitar a superficie territorial
naóonul pan1 produção de outros vegetais, hoje de largu
apli...'açàn do;; equipamentos de aeronavegação modcrrw:-.. com~J o óleo de rícino.
O Sr. José Lins- V, Ex' me permite?

O Sr. Cid Sampaio- Com muita honra. Senador José
Lln;;.

O Sr. José Lins - Desejo apenas fazer uma inda·
gação. Estou ::tcompanhanJo com atcnçàQ o discurso de
V. Ex~. mas ocorre-me indagar se esse fundo de ca[lihlli'ação das empresas seria formãdo com contriburções das
pníprias empresas ou do Governo.

O SR. CID SAMPAIO- Sr. Senildor, como expliquei anterriormente inicialmente os débitos anisfiãdos

relativos aos débitos fiscaiS- e prcvídcnciários, que hoje se
devam a quase 50% do capital das empresas, constituiriam inicilllmentc esses fundos ã base de.30% ptlra o fundo de capit:.tlização dos. empregados e da empresa e 70%
para o fundo de capitalizaçãO sOcíal, do qual participariam todos os trabulhado.res do Brasil, Jhes sen_do creditadas no PIS as cotas dess.e fundo, que seriam integralizadas com as ações transformadas cm capital, dos débitos perdoados.
O Sr. José Lins- Nesse caso os recursos da Previdêndu . ..:jue são dos trab:.llhado.res, reverterili.m, em grailde
parte. pam as empresas ...

O SR. CID SAMPAIO- Para os trabalhadores, é
para o fundo d_os trabalhadores!

O Sr. José Lins- V. Ex' se referiu a dois fundos: o
dns truhalhutlorcs c o de capitalização das empresas.
O SR. CID SAMPAIO- Não! o de capitalização das
emprL-sas é com 50f. da receita tributária.

O Sr. José Lins- Seriam então, recursos do GOverno!
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O SR. CID SA!\:IPAIO- Seriam recursos tributáríos
do fundo de c:lpitaliz~lçàll da empresa nacional. Os outros dois fundo.<>, o fundo de capitali7.a(,;i:io do empregado
-- e da empresa c o fundo de capitalização social, que beneficiariam a força do trabalho, e~ses é_que.decorreriam do
perdt1o dos débito~ previdenciários.
Quero dizer mais a V. Ex~. Sr. Senador, que esses recursos são recursos da empresa que são destinados à Pre~
vidência, não são recursos dos trabalhadores.
O Sr. José Lins- Pelo .que sei, ascontribu!ções rever.
tem em benefício dos empregados. . ..

-

O SR. CID SAMPAIO- Revertem.

O Sr. José Lins- Então, como, em última análise, todos esses recursos provêm das empresas, e se o fundo de
capitalinwãn das empresas deve ser formado não com
recursos da empresa, mas do Governo, isto é, tiraríamos
recursos du~ empre.,.us para dar ao Governo para que
este participe das atividades privadas. essa é uma tese
contrária à intervenção do Estado na vida empresarial. t:
apenas uma pequena observação. já que V. Ex~ faz um
discurso de tese, que aprecio co.m muita honra.
Desculpe-me ll interferência.
O SR. CID SAMPAIO - Agradeço sua interferência.
mas quero esclarecer que esse fundo é semelhante, por
exemplo. ao fundo da SUDENE, a outros fundos cria~
dos dentro deste Pais. Es;;es recursos tributário.s. em lugar de serem aplicados diretamente pefo Governo, iriam
sen:iplicados em projetos prioritúrios através de empresas c os recursos desse fundo seriam 30% para os trabafh:.i.-aores d.e .:.ada empresa fundada. 40% para o Fundo de
Participação dos Trabalhadores, de um modo geral no
Brasil, c os 30% restantes continuavam a pertencer ao
fundo para .o,erem vendidos aos empresários que assumisserri a responsabilidade da condução dessaS empresas.
Nada é proposto aqui para dar a empresário algum.
Passo a analisar o problema das s.oluções adotadas no
Bmsil para o combate à innação e para o pagamento da
divida cxh::rna.
6 - Fim da Correçiio Monetária e da Emissão de Títulos Públicos.
6+1 --A desordem inflacionária e recessiva.
As medidas propostas neste capítulQ, inclusive a anistia, para, como solução de emergência, evitar o desemprego em _massa e o fechamento, em escala crescente, das
empresas nacionais, serão todas inóqiias se a polftica fi~
nanceira do Governo perm<mecer a mesma.
A dança do "crioulo doido", o zig~zag das medidas e
determinações do setor financeiro e a análise dos seus
efeitos na economia e nas finanças nacionais não permitem.identificar os propósito!> que as determinam. Será
que não _existe artífice desse caos que se aproxima'?
A minha idade, uma vida séria, dedicada ao trabalh_Q~
à política, com_s_ubu.r.dinaçã.o rígida aos princípios éticos,
depQis de jú ter assistido. no Brasil aos episódios igual~
mente inacreditáveis e criminosos que desaguaram no
Rio Center, pennitcm-mc, em nome de milhares de.brasileiros perplexos, formular essa interrogação.
Com efeito, hoje, no Brasil, ninguém, a não ser o próprio Governo, entende ou justifica a política que vem
sendo imposta ao país.
O Fundo Monetário Internacional, procurador e audito-r dã comunidade financeira que gere o mmido,- Hmitase. na sua análise e nos seus objetivos, a buscar, através
dos métodos cl:.íssicos, minimizar o tempo de resgate dos
débitos do terceiro mund~. r! a forma de provar a sua
eficácia àS potências que lhe outorgam o mandato.
A sobrevivência dos parques industriais emergentes
nos países do Sul, a estrutura de suas rendas mternas,
condicionantes da capacidade da sociedade suportar,
como-:-üm-fodo, o nível de redução do consumo (deman~
da agregada), são-lhe indiferentes.
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O pressuposto de que o saldo negativo do balanço externo de p:!g::tmento~ de um país significa que ele gasta
a!t::m.de suas possibilidades e mais do que a sua capaciR
dade de produção, induz. os.~irigentes do FMI a pressionarem, pam tornú-los positivos e maximizú-los. Para isto, exigem ~emprc uma compreensão crescente do consumo e_:.~, rcdução.d<.~s importações. Assim, consumindo
meilos .São maiores as sob rãs- Para exportar~ Importando
menos. crescem os saldos positivos no balanço comerCial
e de pagamentos, -viabilizando acelerar a liquidação doS
débitos.
Aindu :.ipoiados nas suas concepções teóricas de que
exisLe uma relação inflexivel entre a demanda de bens c a
demanda de moeda, recellam, para comprimir o consumo interno, contrair o fluxo monetário pela redução da
moedu .e do crédito.
Para o FMI, o remédio a prescrever, no caso do Brasil,
tem dupla e espccítica indicação: acelera o pagamento
dos débitos e reduz os índices inflacionários.
Na realidade, os responsáveis pela direção do Brasil,
supcrpondo o seu interesse de perman_ência no poder aos
interesses maiores da Nação,. só procuraram o organismo internacionul depois das eleições. E o fizeram após o
esgotamento de toda .a nossa reserva e no lastro de uma
dissipação sem precedentes. le'v'<lVam consigo um quadro ;.~terrador: uma inflllçào de ! 50%, um déficit público
de !4 bilhões de dólares, uma dívida interna de 24 trilhões de cruzeiros e a inadimplência no pagamento de
amortiz<.~çàcs e de juros dos débitos externos. a esta altura no patuma·r ..de 84 bilhões de dólares.
Déficit, inflllção e inadimplência. que configuravam o
quadro clássico a emoldurar-se na medicação específica
do FMf: gastos superiores às possibilidades de produção
do país, esgotamento das reservas, inadimpléncia e
preços internos continuamente ascendentes, estoque de
petróleo quase nulo.
Com a passividade de quem já não tem alternativas e a
humildade dos culpados, os representantes do Brasil assinaram com o FMI a primeira carta de intenções. Nela
foram quantificado;; os valores a suprir ao Brasil pararegUlarizar as suas obrigações externas. Foram fixados os
cortes nos gastos públicOs c estabelecidos os limites de
expanSüo do papel moeda e do crédito, ao lado de drásticas exigências e: de completa subordinação ao Fundo.
Já decorreu mais de um ano do início das negociaÇões
e da primeira carta de intenções. Contudo, as contas de
1983 não se encerraram. Cada previsão é surpreendida
por novos números. As reservas não se formam, o que
impõe ao País cada vez maior dependência. A innaçào
declinante, prometida na primeira carta de intenções, em
lugar de cair, como era previsto, para 72%, conttn-ua ascendente e atinge 213% e~ dezembroj83.
Novas cartas de intenção ·são assinadas- já estamos
na quinta - impondo r:naiores restrições às imporfaÇões
e menos gastos.
As autoridades monetárias braslleiras, confusas e perplexas, vêm o País mergulhado na hiperinflação, as taxas
de iri.cremento de preços atingirem 231% em· fevereiro
deste ano, malgrado as limitações de 94%, e depois, de
50% na expansão de crédito.

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Permitame interrompê-lo nobre orador, para comunicar que o
seu tempo terminará às 15 horas e. 5 minutos. No entanto, V. Ex~ dispõe de mais de 20 minutos, em vista de o
Líder do Partido de V. Ex• ter~lhe delegado tempo de Hderança, nos termos do parágrafo único do art. 66 do
Regimento I h terno. Assim V. Ex• pode usar da palavra
até às 15 horas e 25 minutos.
O SR. CID SAMPAIO -Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não percebem o seu equívoco e, na trilha das imposições do FMI, comprimem os salários- embora asestatfsticas acusem que mais da metade da população ganha menos de até três salários mínimOS ·e não tem condições de sobrevivência com o que ganha!
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A cada constatação de que as metas das cartas~
compromisso não são atingidas, novas cartas são assinadas, aumentando a dose dos remédios inadequados.
O GovCrno brasileirO, cego Csubmisso, não vê a reces"
são que destrói o País e que desemprega em massa. As
empresas nacionais estão fechando as suas Portas e sendo sucateadas. Cai o PIB no terceiro ano consecutivo. O
parque industrial acusa u:na ociosidade que se aproxima
de 40'1:. A redução das impOrtações lht:: impede a atualização de tecnologia. E tudo c<.mtinua inalterado_, como
se destruir o País fosse, em si mesmo, um programa de
governo, já que as rcceiUts do FMI não estão contendo a
inflação nerri -gàando- reservas -em d61Ures.
A Nação, como um todo, através das lideranças de to·
dos os scton.:.s sociais, manifesta a sua apreensão e perplexidade e inutilmente dc:nuncia a ineficácia da pólítlêil
adotada, NadõJ muda. ,Só os que governam estão cegos e
insensíveis à catástrofe que se apro>;;imi.- Que_ o FMI traga a sua receita estereotipada, não analise as cond-iÇõ-es peculiares ao Brasil nem as diferentes
variáveis e as outras componentes que interferem e distorcem os resultados, compreende-se. O inexplicável é
que os responsáveis pela condução do País assumam a
mesma postura e um Ministro de Estado venha, de
público, dedurar que a política e as medidas adotadas-estào teoricamente certas e são adequadas: os fatos e a realidade é que são incoerentes.
Aos n.'Sponsáveis pela política cconômica no País caberia enxergar que, no Brasil, stricto scnsu, à base da
doutrina monetarista, existe depressão, e a inflação at1.1al
nào provém de excesso de moeda, Seria inconcebível
que, cm função de variações do fluxo monetário, simultaneamente crescessem ambas, a inflação e a depressão,
no País. (Muito bem!)
Teoncamentc, a doutrina define como mflação, a elevação dos preços decorrente do incremento do fluxo monetário em relação ao fluxo económico. Nessa inflação
(monet<:trista), hú falta de bens em relação ao excesso de
moeda na mão do público e, na sua vigência, não crescem os estoques nem param as fábricas; pois os preços
sobem por exceSso de demanda.
Isto é o oposto do que ocorre no Brasil e creio que nenhum economista seria capaz de negar a existência de
um proee.•>so dcpre.'>sivo no País.
O que se constata hoje no Brasil, caracterizando a depressão, é a falta de demanda, é a redução do poder de
compra, é a escassez de moeda na mão do povo, ê a formação de estoques e a paralisação das unidades produtoras e é o desemprego. (Muito Bem!)
Na discussão da equação do equilíbrio da circulação
monetária, T = VMr, o fluxo monetário é igual ao económico. Com maior ou menor número de coeficientes de
correç:io, quer se considerem as equações de Fisher, de
Dc-yncs ou de LJeyisiu, pa;a haver equilíbrio, a igualdade
se verifica.
T= VMr
ou

T = K.
VMr
Hú equilíbrio quando T, volume económico, é igual a
VMr. volume global de circulação monetãria. Se:, pela
açi:io do governo, a variável, que é a quantidade de moeda, cresce, K torna-se menor do que I, caracterizando a
inflação. Se; aO cOiltrário, K torna-se maior do que l·par
escassez de moeda (redução do meio circulante ou do
crédito), hú deflação.
A deflução continuada conduz à recessàoLEntão, não
é possh·el, pelas mesmas razões monctúrhts, admitir-se a
ex.istén-.:ia simultânea de i"nf1açào e d~fiaçào, ou depres~
são. K não pode ser simultaneamente maior e menor do
que I.
t este absurdo lógico que se contrapôe ao raciocínio
simplista do FML Se aprofundar sua ã.nil!ise, comprazse cm reafinnar: a demanda de bens ~resce proporcional-

mente ao incremento do volume da circulação monetária.
Este mesmo exclusivismo cego kva o Sr. Ministro da
Fazenda a admitir que, no Brasil, "são os fatos e a realidade que são incoerentes", quando a incoerência reside
em se pretender explicar, sem maior análíse, a- inflação e
a reccssUo que nos atormentam, pela mesma relação de
fluxo de moeda e de bens.
O Sr. José Lins- Permite-me V,

O SR. CID SAMPAIO

~

Ex~

um aparte?

Pois não.

O Sr. José Lins - Nobre Senador, realmente seria
muito fácil resolver os problemas económicos, mesmo
esses grandes problemas relacionados com a questão do
preço, da inflação e_outros, se a Ec_onomia fosse unicame_!1te t:Ssa fórmula tão simples, tão conhecida ...

O SR. CID_SAMPAib- Mas é baseada nela, nobre
Seõador, que alegam que estamos certos e que a realidade é que é incoerente.
O Sr. José Lins- V. Ex• sabe que em Economia não
há leis, no sentido físico da palavra. V. Ex• citou vários
motivos pelos quais a inflação tem sido acompanhada d<>
recessão, que é uma realidade inegável...
O SR. CID SAMPAIO- Pediria a V. Ex•,em função
da exigüidade do tempo, que me permitisse concluir,
porque, no fm1 da análise, e_u lhe darei o_aparte, com
todo o prazer, já que falta pouco pura chegar às conclusões e explicar a razão de s.er, ou, em maneira mais clara,
em números, da tese que defendo, se V. Ex• me permitir.
O Sr. José Lins ---:_Com o maior pra~er.
O SR. CID SAMPA(O - Que a demanda de bens e a
demanda de ~oeda estão solidariumente vinculadas, é
inegável; que o incremento do fluxo monetário acarreta
o incremento da demanda de bens, também o é_ Para que
isto se verifique, é mister, no entanto, que a moeda circule pam viabilizar as transações ecOnÓmicas. Se a ela é
dada outru utilidade, se é entesourada ou o-mitida para
que. em uma i!hu isolada, um só grupo a utilize no jogo
de roletu,u suu emissão em nada influirá no f1uxo econô·
mico.
Duí por que é necessário que sejam analisadas as con·
diçõcs específicas que prevalecem no Brasil, antes de
atribuir incoerência aos fatos.
6.2 Coino Começou a Depressão
Quando us autoridades financeiras no Brasil, para
combater a inflação então vigente --,- vigorosamente ali·
mentada pela correção monetária - recorreram à etci:vação das taxas de juros e passaram à posição de tomadores permanentes no mercado de capitais, teve inicio no
Brasil o estranho ciclo do papel, uma espécie de filipeta
oficial.
Através das emissões de Obrigações Reajustáveis do
Tesouto Nacional (ORTN), Lehas do TesourO Nacional
(L TN). obrigações do Tesouro Nacional (OTN), e; aillda, das cadernetas de poupança- cujas aplicações tanibém, em parte, eram desviadas pura as ORTN- uma
expressiva parcela do meio circulante brasileiro passou a
girur exclusivamente no mercado de papéis do Governo.
Emitindo títulos para pagar títulos, em volume crescente
porque os á.é;ios são reinvestidos, criou-se no Brasil um
expressivo fluxo mone_tfuio_-financeiro que niio deságua
nQ_Ouxo económico.
O valor desses _títulos do Governo já atinge cerca de 25
trilhões de cruzeiros. Os ganhos, <lgios e a correçào, represCntando mais de_ uma viz e meia o valor dos títulos,
são novamente reinvestidos. Assim, essa bola de neve
cresceu geometricamente, com juros capitalizados diariamente no over night, semanalmente no open ou mensalmente nas cadernetas de poupança. A especulação
passou a tornar-se mais atraente do que qualquer ativi-
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dade económica. A totalidade das poupanças·nacionais
encaminham-se p<tru u filipcta especulativa,

6J A Nova Realidade
O _nuxo monetário voltado pô3ra a especUlaçãO passou
a uvolumar-se.
A aplicaç_ão em títulos do Governo, pelo público e pelos bancos, além de alta rentabilidade comparativamente
às ati v idades cconômic.as, era u de maior liquidez c segurança.
As laxas de juros_ elevam-se continuamente, tendo
como piso a correçào mais os juros ou deságios das
ORTN.
A !!Scassez de dinheiro estimulava a cupidez da rede
bancária. Os próprios bancos oficiais apresentavam e
continuam a apresentar lucros astronómicos.
A indústria, a agricultura e o comércio sentiam esvairse o seu capitu.l de giro e a sua reposição passava, cada
dia, a ser mais onerosa.
Para os que puderam liquidar os seus negócios sem
grandes custos, era - e ainda é - mais conveniente
paralizá-los c aplkar no mercado de capitais ou em caderneta de poupança.
No inicio desta loucura, os recursos tomados pelo Governo integravam-se no fluxo econôn;dco, pagando déficits e despesas públicas. Depois, uma vez que os ágios
(corrcção muis juros) passaram a representar valor bem
maior que o originário oficial do título, o sistema passou
a girar, auto-alimentando-se e auto-expandindo~se.
Desse modo, quanto mcli.s çresce a -divida interna,
maio parcela dos recursos monetários do país destina-se
a fins não econômicos, não dando suporte nem meios
para que as transações de bens se realizem.
Hoje, os instrumentos institucionais de especulação financeir'.it Tuncion::im como se fossem um cano ladrão a
desviar do fluxo monetário um volume expressivo de
moeda, descompensando o seu equilíbrio com o fluxo
e:conômico. Esta falta de moeda conjugada à compressão
dos _s?;lári~~-e_ ~o ~r_é_di~(), reduz o nível di_pro_dução das
fábricas c deprime as transações económicas necessárias
a uma economia estáveL Daí a recessão económica, que
está paralisando o Brasil.
É isto o que o Sr. Ministro da Fazenda ainda não entendeu. O dinheiro que o cano ladrão rouba para o mercado de especulaÇão, para aquela ilha onde uma minoria, que nem sequer compra- porque tem sua capacidade de consumo saturada- ganha _sem nada produzir, está fazendo falta pura cobrir us transações necessárias e
indispensáveis, para que a economia brasileira produza o
suficiente à sobrevivência dos brasileiros.
Este ci~lo espec.ulativo, anômalo e criminoso, de papel, criou a maior distorção que alguém, em algum pafs,
já pôs em prática no regime capirãlista.
O capital dos mais ricos, sem associar-se a nenhuma
for~.;a de trabalho c sem produzir nadu, nenhum bem, é
investido cm papéis, realiza os maiores lucros-do país, e
ambos são reinvestidos novamente em papéis, grandes
lucros e~ponenciais, num círculo contínuo e vicioso que
mantém, ao mesmo tempo, a inflação e a recessão que
arruinam o BrasiL
Quando o FMI determina maior retração do crédito,
elevação dos preços dos servi~.;os, elevação dos juros, está
também botando lenha na fogueira da recessão. E o que
é de pasmar é que, na vigência de uma inflação de I 50%,
- tendo sido impost~L uma expansão dos meios de pagamento exclusivamente de 94'1:, u inflação se eleve para
2139é e os responsáveis pela economia _não atinem que
estão batendo na tecla errada, que o que está alimentando a inflação brasileira não é exGCSSo de meio de pagamento.
É de acrcsccntar~se que· esta expansão foi limitada a
2% dos meses de janeiro c fevereiro de 1984. Isto quer dizer: menos de 30% ao ano. E a inflação eleva-se de 2!3%
para 231% - e o FMI e seus seguidores, submissos, continuam tranqüilos, atribuindo incoerência aos fatos,
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como se estivessem sonhando -ou melhor dizendo, delirando!
Enquanto o cano ladrão do orçamento monetário eSti- - ver carreando moeda para o fluxo especulativo, enquanto os estoque5. estiverem aumentando, as fábricas parando, o desemprego crescendo, as medidas que estão sendo
recomendadas pelo FMI e adotadas pelo GOverno eXClU-

sivamente geram e expandem a recessão. A inf1aÇão, -ín:.cólume, seguirá o seu curso.
O país se arruinará, a fome, conseqüente do desemprego, o levará à convulsão social. As reservas não se formarão. Os débitos, lá fora, continiiaiào a crescer.
6.4 A crise da alta _dos preços
A causa da alta geral dos preços no Brasil não tem origem, hoje, no fator genêrico do desequilíbrio entre os
fluxos monetário e econômico(ínflação). Esse desequilíbrio foi corrígido (alêm dõ-nCcessário) quando, sem
essa intenção, começou a "dança do crioulo doido" das
emissões de títulos novos do Governo parã pagar títulos
velhos, desviando uma soma vultosa de moeda do fluxo
monetário, para o fluxo-CSpCcU.lativo, através do mercado de capitais.
Em termos monetários;- ã recessão substituiu a in-fiação.
As autoridades monetárias no Brasil, com-a-s-medidas
que foram pondo cm prática, passaram a estimular a ambas.
O movimento comercial passou a decrescer em todos
os estabelecimentos; os estoques a se acuiriutarem nas
fábricas e estas, a pararem por falta de mercado, acarretando um desemprego crescente. Os residentes no país
ganhavam, em termos reais, cada vez menos e fisicamente reduziam as suas compras. Caracterizava-se um estado de depressão económica. Simultaneamente, os preços
c.ontinuavam a subir; alta de preço-s que passou a
denominar-se genericamente de inflação.
Pergunta-se: - o que a determina? Na realidade, os
preços sobem no Brasil, não em função Cia demanda,
mas em função da elevação dos custos.
As causas da elevação dos custos são várias. Enumerei
as de maior peso. T adas elas, junta~s, sofrem à efeito multiplicador dos tributos ejuroscobrados no ato da comercialização.
a) Correção Monetária
A instituiçào da corrcção monetária projeta, sobre os
custos futuros, as majorações de preços do passado.
A indústria é obrigada a manter em almoxarifado, estoques de ínsumos, de matéria-prima e de produtos acabados. Esses estoques, após anos seguidos de inflação,
são representados, na sua quase totalidade, por débitos
decorrentes de financiamentoS de capital de giro._ Esses
débitos, monetariamente c_orrlgidos, correspondem a um
aumento permanente e continuo dos custos industriaiS e
dos estoques comerciais.
Do mesmo modo, o passivo e o ativõ das empresas sofrem a majoraçãO da correção monetária, cujos valores
são levados ao título "lucros e perdas" ..
Se a empresa não considera essas majorações inexorã-veis e contínuas nos seus custos e não as apropria, a sua
marcha para a ruína cconômica e a falência é inelutável.
b) Custos dos Serviços
Ainda pelo efeito da correção monetãda e das razões
enumeradas no item anterior, as empresas de serviços essenciais, hoje praticamente todas estatais, majoram as _
suas tarifas continuamente.
Essas majorações nos preços dos combustíveis, da
energia, das comunicações, dos serviços postais, telegráficos, de docas, de embarque, de desembarque e de fretes
marítimos, ferroviários e rOdoviários, incidem, também
permanentemente, sobre os custos da produção industrial e agrícola, pesando, inclusive, sobre os custos dos
diferentes insumos.
c) O õnus da depressão
Hoje, a grande maioria dos insumos básicos está sob o
controle das multinacionais e estatais, monopolizadas ou
oligopolizadas.

-~-~ ~enda desses ins~:~mos, essas empresas, para assegurarem o seu nível de receita, adicionam aos seus preços
o mesmo percentual da queda havida no volume de suas
vendas, g-erandO, portanto, para as indústfias de-transformação, um õnus maior do que a própria taxa de elevação geral dos preços.
d) Trib-utos
O incremento das obrigações fiscais e parafiScais, quer
dlretamente incidentes, quer cobradas através dos preços
da energia, do combustível, da matrícula de veículos, dos
seguros ou das operações financeiras, têm tido uma influência expressiva no aumentO dos cUstos.
Considere-se também o aumento do recolhimento do
imposto de renda na fonte, o qual pressiona o capital de
giro e el~va, portanto, os custos financeiros já ~xarcerba
dos pelas altas taxas de juros e a correçã-o monetária.

e) Pesvalorizar;ão do cruzeiro
As maxidesvalorizações do cruzeiro e as minis, transformada cm maxi pela sua freqüêncía, elevam bisemanalmcnte os custos dos insumos importados, entre
os quaiS õ p-róprio combustível.
Do mesmo modo, o preço da energia, incluindo na sua
estrutum depreciações das instalações fixas de geraÇão e
transmissão, importadas ou financiadas em dólares, sofre uma alta constante que é repassada aos custos industriais.
t) Salários
Representando percentual variável com o grau de automação das fábricas ou mecanização da agricultura, as
elevações de salário elevam os custos.
g) Efeito multiplicador dos tributos, comissões e ju-

ros
O efeito m_ultiplicador dos tributos, com1ssões e juros
inddem sobre os custos na hora da comercialização, no
fim do .ciclo produtivo, quando- a mercadoria sai da
fábrica para ser negociada. Ele age como se fora um fermento, inflando todos os incrementos de custo ocorridos
no curso da produção.
A compreensão desse efeito multiplicador torna~se
mais fácil atravês de um exemplo.
Imagine-se um pacote de produtos, prontos, no armazém de uma fábrica, um fardo O_e -lecido ou de papel.
Suponha-se que, em um determinado espaço ·de tempo, os aumentos de preço dos insumos, da energia, dos
tributos, dos juros, da correção, enfim, todos os aumentos enumerados, representam sobre aquele fardo CrS
180.000,00. Sobre esses Cr$ 180.000,00 passarão a incidir, na hora do fatur:1mento, calculados sobre o valor da
fatura:
Comissão de venda
.......-..., . . • • • . 5,00%
!CM
t7,00%
IPI (valor médio admitido) ......... , . .
10,00%
PISe FINSOCIAL .................... -t,25%
r o tal . . .. .. .. . .. . . . . . . . . 33,25%
Emitida a fatura, o custo da transformação em dinheiro da duplicata correspondente, caucionada em um San- co, como é usual, será:
Corrcção Monetária .... ··-·· .... ·-·. ·-"' .... __ 9,00%
Juros mensais
.... ' . r• • • • • • • • • • • • ,._ 2,00%
ComiSsão ou ágio bancário 1,45% (pode chegar a
2%)
ISOC
............ !,50%
Total ao mês
... _13,95%
Admitindo-se um prazo médio de vendas de2,5 meses,
o custo da operação das duplicatas representando o valor da mercadoria, corresponderia a: 13,93 x 2,5 34,875%.
Como em conta de caução só são sacados 80% do valor dos títulos, o valor das despesas absorverá 34,875 :
0,80- 43,587%. (Há bancos que retêm 85%).
$ornando-se o despendid~ com Comis$àO e tributos
aos gastos financeiros, as despesas elevar-se-ão a:
3_3,25 + 43_,587 - 76,84%
Desse modo, do produto da venda, 76,84% irão pagar
as despesas tributárias e os juros. Somente 23,16% do
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preço finill irão cobrir os aumentos dos custos incidentes
sobre a produção. Isto significa que, para cubrir um cruzefro de elevação nos custos, é necessário, sem considerar nenhuma margem de lucro para o empresário, elevar
o preço final 4,32 vezes. Se-se considerar uma módica
margem de lucro de 5% sobre o faturamento, para cada
incremento de um cruzeiro nos custos, serâ necessário
elevar o preço final 5,5 vezes. Assim, para recuperar a
elevação dos seus custos de Cr$ 180,00, a empresa precisará elevar o seu_ preço final, sem auferir lucro algum, de
180 x 4,32- CrS 777,60 ou, com lucro de 5% ...... 180 x
5,5 - Cr$ 990,00.
Torna-se evidente e meridianamente claro que a crise
de alta de preços n~ Brasil, correntemente denominada
ínflãção, vem sendo r:nantida e estimulada pela correção
monetária, pela tributação c~escente, pelos juros especulativos e exorbitantes, sustentados pela máquina infernal
da emissão de papéis do Governo e sua colocação continua no mercado de capitais - e -tudo isto inflado pela
ação multiplicadora dos mesmos tributos e juros.
f:, portanto, a política governamental, só teoricamente
certa no entender do Senhor Ministro da Fazenda, que
está desorganizando o Pais, conduzindo-o para o caos
econômico e gerando, simultaneamente, a alta nos
preços e a depressão.
Quando, portanto, submisso às imposições do FMI, o
Governo eleva os juros, tornando-os positivos, eleva o
pl-eço dos combustíveis e da energia ao nível da realidade
cambial, comprime o crédito e reduz os meios de pagamento, está alimentando o processo depressivo e, pela
elevação nos custos que provoca, fazendo, ao mesmo
tempo, crescer a taxa de inflação.
Nem o FMI nem o Governo enxergam isto,
6.5 A perda do poder aquisitivo da massa popular
Um homem_ que ganhava salário mínimo, em novembro de 1982, foi reajustado até novembro de 1983 em
!42,3%.
Se for tomado hoje o ganho de um trabalhador de salário mínimo de CrS 60.000,00 ao mês, o aumento rio
exemplo adotado no item anterior, de Cr$ 180.000,00 no
fardo de tecido ou papel, absorveria três saláriosmfnimos.
Se o operário vier a ser reajustado, em novembro de
1984, na mesma base (o que não vai acontecer sob a
atual lei salarial), ele passará a ganhar: 60.000,00 x 2,423
Cr% 145.380,00.
No ex_empto adotado, o aumento do preço final do tecido ou -papel, em decorrência da majoração de custos,
foi: sem lucro empresarial, de Cr$ 777,60, com lucro em_prcsarial, de Cr$ 999,00,
Antes do reajustamento salarial, o aumento nos custos
do tecido ou papel absorveria três salários: Cr$
180.000,00 : -60-.000,00 - 3 salários.
Para cobrir o reflexo daquele aumento no preço final
da fazenda ou papel, seriam necessários, depois do reajustamento de novembro de 1984: sem lucro emresarial777,60: 145,380-5,34 salários, com lucro empresarial de
5%- 999,00: 145,380- 6,81 salários.
CoQclui-se então que a correção, os juros, os tributos
vigentes, pelo seu efeito multiplicador sobre os incrementos nos custos, majoram muitas v~zes mais os preços
do que a correção salarial expande os ganhos dos que
trabalham.
Para os que g"ãnham mais de três salários mínimos,
saJiente-se que a compressão será ainda maior.
_Evidencia-se que a compressão salarial imposta por
leí, diante da mecânica da elevação dos-preços, restringe
de maneira insuportável e perversa o·poder aquisitivo da
força do trabaJho. Restringe a demanda nacional.
Esta rcdu_ção, simultaneamente, estimula e agrava o
processo recessivo, provocando a formação de estoques,
o fechamento de unidades produtoras e o desemprego.
6.6 Para evitar o colapso económico
se for mantida a atual política econliimico-financeira.
o col::tpso econômíco será ineveitável.
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A correç:1o monetária.,_ o:> tribut0s e os juros crescentes
ct.mtin uarJo a fustigar ns e-usto~ e estes, a gerarem um in~
crcmcnto nos prt::l,!u~, b..:m maiur duque o reajustamento
d(>S gunho:> contirJus pd<t políLka salarial.
A recessão não será contidu.
As l"úbri-.:u~. diante de um mercado deprimido, rcdu,úri1o as suas produções e continuarão a <.Jesempreg<~r operários.
As dt:missões, cm círculo vicioso, restringirão a demanda.
Com a redução da produção, o peso maior dos custos
fixo::. rdktir-se-á nos custo:> industriais, que virão a repercutir nos pre.;us finais, gerando aumentos 4,32 ou 5,5
vezes muiorcs,
Mantidu a atuat po!ítk'a, o nivet dos preços ou com0 ofi-.:iulmcntc se Jenomina - a taxu de inflação
continuará subindo. E nJo será possível contê-la, porque
não existe atividudc cconómka que possa sobreviver
vendendo ubaixo do::. custos, E são eles que sobem, pressionados pela po!ítiL:a do Governo, elevando os prei,!IJS.
Cum a vigência da corn.:.çào monct~ria e da_especulu~;~o financeini envolvendo ~uda dia nlãior soma de recur:-.os, o f<lto de conter a _cxpans5o monetária e os sal:'!rios só terá o cfi.:ilo de estimular a depressão eccnômic:.L E a in!1açiio c a dcprc::.süo, cm ascendência, levarão
ao c.otapso económico.
lnwginar-sc contt:r esse processo com tabelaocnto,_
como foi divulgado pelas autorir..lades monetárias.- é a
mesma coisa que barrar um rio e prctcndcr·l>C, pordecrelü, proibir 4ue o nÍ\-ct d"água se eleve~
Do mesmo modo, pt.:n>.ar-sc em combater todos esses
maks,_exclusi«amentc clew.ndo os salário.s ou-instituindo o salário dcsemprcg_o, seria ilúgico e ineficaz..
Sem uma inudun.;a cm tudo que cstú ai, ,~em vencer a
rcccssiio c pó r termo <l espcculução financeira, não há soluçiw possível.
A prúti~ du especulação. alêm dos prejuízos reais que
causu, envenena psicologicamente as comunidades. Ela
as conduz a preferir semprt." o gunho fáCil do jogO esp-eCUlativo ocioso a i:)Ualquc-f esforço. no-úabaiho remunerado.
Do mesmo modo, para conter a especulação, é necessário falcr b:.lixar os jmos.
f, para baixur os juros, hâ de Hbertar~se o mercado de
capitais da pressão dos titulo~ do Governo.
Como conseguir-se isto, quando a dívida {interntt) é de
aproximadamente 25 trilhõ(!S? Pode o Governo honrar
os seus títulos vencidos sem emitir outros'/
O -.:aminho 1:! emitir pa-pel moeda para Jiquidâ-los na
proporção do vcncimcntu. Essa liquidação, no entanto,
só seria possível sem corrccão monetária.
Para ter-se uma idêia, basta constatar~se quC, aoS á~
gios c corrcções vigentes, liquidando os títulos com novas emissões, o déb.ito inLcrno, cm 1984, se situaria em
torno de 75 a $0 trilhões.
·
O fim da correçào seria a interrupção dessa desordem
em cadeiu, que vem gerando, -simultaneamente, a inna~.;üo não monetária e a depressão~
A interrupção do círculo fechado da especulação baixaria, de imediato, os juros.
A massa de recursos então disponível ficaria, no entanto, temporariamente imobilizada, porquanto seria
improvável que ela caminhasse, instantaneamente, por
iniciativa da comunidade económica, p-ara investimentos.
Com a baixa insiatânea dos juros, as empresas, hoje
carentes de capital de giro, procurariam os bancos, embonl a falta de liquidez que caracteriza o processo recessivo limitasse as aplicações.
Se criado o Fundo de Capitalizaçào da lndústria-Naciona.t, conforme sugerido, definidOS pelá--Governo os
planos priortârios, devcr-sc·ia iniciar os investimentos
que, liberando o País das importações indispensáveis ao
seu crescimento, o supdssem o essencial e reforçassem as
suas exportações.
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No c.onle.x.to da~ .medidas pmpostas, é necessário se
atente._ -4ue as liquídações dos títulos do Guverno,
ORTNs, _L TNs e OTN, deveriam exigir uma emissão
anual de papel moeda, de cerca de sete trilhões de cruzeiros. Essa emissão, em rda!,!ào aos meios de pagamento,
t'<.!prc.sentaria uma expansào de pouco mais de IDO% qunnr.lo a taxa r.le innação atual se situa em torno de
230% e a do ario passado foi de 213%.
É de ter-sc_em vista que, com um saldo positivo entre
a~ exportaç0c.s e a.s importaçõe:;, hav..:rá uma tendência á
inflaçãO de origenl monetária equivalente à diferença entre o_s gastos, convertidos cm salário realizados para prodULír os bens t!Xportados e o déficit de mercadorias, originário do s:.ddo físico das exportações,
O equilíbrio há de ser obtido na medida de debelar a
reo::ssãõ. Sem provOcar a inflação monetária. Algum sacrifido haved1 de ser imposto c serão necessárias a colaboração e a compreensão do País. Todavia, isto só se podcr;J exigir cm um regime de seriedade e credibilidade,
incompatível com o clima de mistificação da informações, de contradições e de corr~pção que a imprensa
do País veicula em conseqüências.
Seria ingenuidude supor que todas as medidas aventadas fluiriam mansa e pacificamente, s_em nenhuma tur~
buJên.da.. Elas e.x.igiriam austeridade, acompanhamento
contínuo, um comando forte, ponderado, responsável e
atento, !." o upoio da Nação, unida e confiante.
Não obstante, de um modo ou de outro, é uma alternativa, porquanto a continuidade do que se est~ faz~ndo,_
como procurei mostrar quase diduticamente, co-nduzirá
f<ltalrnente o País ao oolapso económico e, conseqilentemcnte, à convulsão .s.ocial.
6. 7 A Divida Externa
tudo que se vem fazendo no Brasil, sem atentar-se
pura a desordem interna doscncadcada, apóia-se no raciocínio da equipe do FMI. Encastelada em suas convicções teóricas, obstina-s~ emjustifícar os saldos negatívos no balanço de pagamento com o fato de que a nação
está gastando além de suas possibilidades e de s_ua produçiro. Para minimizar esses gastos, o caminho.....,.. insiste
o FMI - é reduzir o fluxo monetário,
A análise anteriormente feita demonstra a_ inudequaçào dessa assertiva com a realidade brasileira.
Todavia, analisando exclusivamente sob essa visão
Unilalc-r"ãt, ter-Sc-ia de_admitir que o Brasil, submetido_a
um penoso regime recessivo,_ teria de produzir uma mas'i:t de bens de tal magnitude que fosse suficiente para as~
seguror a sobrevivência da sua população e resultassem
saldos consideráveis pura a exportação. Esses saldos,
além de pagarem serviços de juros altíssimos, os
"spreads", maiores do mundo, comissões oblíquas, vinculadas a "supply credits" haveriam ainda de amortizar
- um débito pretérito de I00 bilhões de dólares, dissipados
ao longo dos _último~ anos.
Alcançar es_~es objetivos em curto espaço de tempo,
com a economia em depressão, não atualizando nem
modernizando a tecnologia da produção pelo corte sistemático dus importações, além de teoricamente errado
para a sit~ação atual do Brasil, é irrealizável.
Que o Brasil dev~ e precisa honrar os seus compromissos, ê inquestionáVet; que uma parcelã do que o País exporta hâ de se destinar a saldar os seus débitos, não há
como discutir.
Os dólares que vieram para o Brasil- como o foram
para os- outros Países da América Latina, da África e da
Ásia - eram dólares sobrantes; não podiam ser investi. do~ para innar a produção nos mercados saturados dos
países supercapitalizados do primeiro mundo.
Do mesmo modo, ê de salientar-se que a maior parte
dos recursos _chegados ao Brasil destinaram-se a investimentos, cujos prometos foram analisados e aprovados
tumbêm pelos emprestadores. Eles se tornaram, assim,
cor responsáveis peta rentabilidade c capacidade de retorno pr~vistas nesses projetas e, além disso, impuseram taxas eivadas de seguro de crédito que, como todo seguro,
-destina-se a absorver um risco.

Ao Bras.!!, como Pais soberano, cabe estudar com os
seus credores, pequenos ou grandes, e com o FMI. espécie de procurador e curador dos créditos, as f6rmu1as de
liquidú-los.
Todavia. as grandeíi linhas políticas, _definidoras do
equilibrio das forças universais. o Brasil terá de discutilas com os países também soberanos que, como o Bras.il,
desejam o equilíbrio, a paz e a justiça na Terra.
6.8 O Bnlsil e a Dívida
O Brasil tem _também o q~:~_c dur. A ~uu dimensão con~
tinCntal, a área_ e a potencialidade de produção de qife
dispõe, as suus reservas minerais, são fatores do
equilíbrio bio·energético mundiaL
O que n5.o pode o País ê marginalilar os interesses do
povo e da Nuçtio como um todo. E, preso a preceitos c
preconceitos ideologicamente explorados na luta hcgc~
mônica .<:p1~ que os países mais ricos se empenham para
manter suas lideranças c preponderâncias, manter atitu~
dl!!:l dúbias que· refletem a falta de unidade interna.
Se o Brasil_sc m~ntlver ç-ocrcnte cm seu comportamento interno e externu, se for representado por gove-rno
sério e respeitado, com o apoio e a confiança do seu po·
v o, tem como negociar os seus débitos, sem sacrificá-lo-e
sem abdicar de sua soberania.
Quem subt: se não estaria na hora de pensar nos moldes da solução interna que propus, de criar-se um fundo
intcrnacioriaJ, constituído pelos créditos dos países ricos,
onde as_ cotas representativas desses créditos fossem
compensadas por apólices dos devedores, depositadas no
fUndo, VC!11.!endo juros razoáveis e amortizáveis por um
percentual suportáVel do valor das exportações de cada
País?

De todo modo, a solução dos problemas externos só é
possível
Os brasileiros forem capazes de viabilizar internamente o BrasiL
E inútil da parte dl_lS seiJS credores internacionais e é
crime_ de lesa-pátria dos brasileiros, pretenderem preservãr a máquina de arrocho que foi montada para exaurir
até o esgotamento a economia nacional.
D~ssc modo, nem o Brasil paga o que deve lá fora,
nem o Governo, por arbitrário e perverso em que s_e pretenda tran.~formar, ter.á forças para_ deter a convulsão se~
ciul, d.esencac;fcada pelo desespero e pela fome entre um
povo que perde a esperança, em um Pa(s conduzido por
um Governo que perde o crêdito.
Só os insénsíveis c os cegos não se apercebem de que a
innaçilo desbragada jú erodiu todo o capital de giro da
maioria das empresas nacionais. Nilo se apercebem de
que das, pagando os tributos e os juros vigentes, recebem, para o custeio d;.t totalidade c{os seus encargos, da
aquisiÇão de matérias-primas, insumos, produção, salários. administração, remuneração do capital c tributos
lndiretos, exclusivamente 20% do seu faturamento. Não
se apercebem de que as empresas nacionais estão desmoronando em cadeia _c que o país se aproxima do ponto
critico; ponto que caracteriza, na natureza, nos processos de mudança de estado físico, a irreversibilidade. Ele,
uma- v-ez Utingido, as reações tendo início, não podem
mais ser detidas.
A sensibilidade nacional
A comunidade brasileira, pelas lidernças de todos os
seus setores, tem manifestado a sua apreensão e o seu temor, na desordem que se traduz na ruína econômíca, no
desemprego em massa; na hiperinflação desagregadora e
na fome, moldura do caos social.
A cQ_munidade brasileira sente o risco que corre o País.
Vozes do mundo empresarial, como as de O lavo Setúbal, -António Ermírio de Morais, Gustavo Queiroz, têm
advertido que temem a ruptura iminente do tecido social.
Sn•. congressistas de todos os. partidos, nào podemos
fechar os ouvidos ao clamor do povo c assistir indiferentes_ à derro_cada nacional.
O povo brasileiro, como um todo-:- camponeses, empresários, operários, estudantes, clero, militares, profis-
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si anais liberais e funcionârios públicos- homogêneo ha
heterogeneidade do seu nível de vida, do seu grau de alfabetização que, em alguma<> regiões do Brasil é degradante- apercebe-se, to_do ele, do perigo itTilnenie que
ameaça a pátria comum.
O resultado dos inquéritos de opinião pública, situando acima de 90% as respostas favoráveis a elclções diretas, e as massas compactas reunidas nas praças de todo o
Brasil, mostram a determinação irredutivel do povo em
escolher, ele mesmo. o presidente a quem confiar o seu
destino.
Constrange aos brasileiros submeterem-se à decisão de
um colégio eleitoral espúrio, embrcchado na Constituição para assegurar a continuidade do poder, em desarmonia com os princfpíos fundamentais de Federação
e República representativa, _
Talvez em nenhum país do mundo na manifestação
tão eloqUente. expressiva e árdeira tenha sido conduzida
por um povo aflito e desesperado. Essas concentrações,
realizadas à distância de pleitos eleitorais, sem a influên~
cia demagógica de líderes carismáticos, congregando
centenas de milhares de pessoa, expressam a determi·
nação com que o novo brasileiro luta por um novo cami·
nho e busca uma alternativa para o seu destino ameaça·
do!
O ECO DA VOZ DO POVO
Srs. Senadores, permitã"m·me
-Ex•s dirígir-me ao
Congresso Nacional.
Há vinte anos, em momento também difici! para a co·
munidade brasileira, as Forças Armadas aSsumira o governo._ Um sistema de forças por elas apoiado.
estruturou-se c passou a excercer discricion·a-riamente o
poder.
Esse sistema, por dois decênios, conduziu o Paí~ como
quis.
V. Ex~s- como eu, como Senadores ou Deputadosnesta Casa do Congresso, permaneceram por um ou
mais mandatos,
Êramos todos filiados a partidos ·criados pelo próprio
sistema; uns com a incumbência de apoiá-lo, outros, de
lhe fazer oposição.
Sabem Vossas Excelências que as decisões, nestes vinte
anos, foram sempre tomadas à inteira revelia das forÇas
políticas. Elas simplesmente defendiam ou combatiam as
decisões tomadas e as posições adotadas pelo sistema.
E quantas vezes o sistema oniscientc,. i:tutO-suflciente _e
arbitrário, mudando de posição, forçava os seus líderes e
liderados a umu revisão inc_6moda ou ao"silêncTO! ·
Todavia, o exerdcio arbitrário e duradouro do Põder
levou o País - como a análise que acabo de fazer comprova- às portas do caos, à rui na da sua estrutura produtiva, ao des~rédito, à inadimplência externa, a uma h i·
perinflação_ destruidora e a uma recessão perversa. A
corrupção e o afrouxamento moral, que são denunciados
diariamente na imprensa·, são também veiculados pelo
próprio povo, do cochicho à galhofa à cariCatura que,
amolecem e corroem o carâter nacional.
Hoje as Forças Armadas declaram·se sem a responsa·
bilidade direta da gestão político-económico e administrativa do País. Reservam-se para o cumprimento de
seus deveres constitucionais específicos. Os tecnocratas e
a própria estrutura do ssitema, jâ enfraquecida e fendídã
pelo jogo de interesses, só pela inércia das instituições,
permanecem e conduzem os destinos do Brasil. Isto, em
um momento talvez o mais difícil da sua história.
Daí por que, sentindo o tempo regressivo que se escoa,
apressei-me, assim que assumi o mandato de Senador, a
procurar uma alternativa, uma medida de_ emergênCia
que pudesse conter a marcha de liquidação da atividade
nacional que ameaça arrastar consigo a própría estabili·
dade social.
Como homem que viveu as emoções deste país desde
1922, que exerceu atividade profissional no Centro-Sul e
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no Nordeste sacrificado, que participou, como estudunte, do esforço democrático de 1930, que viveu e_ participou de 1945 e 1964, que, eleito pelo povo, governou o
seu Estado- hoje, sem ambições pessoais e com-73 ãnos
de idade- sinto· me no dever de ponderar sobre as obrig<içàes comuns a todOs nós, neste instante decisivo para
os destinos do BrasiL
As forças políticas deste país - que detêm a outorga
que lhes foi conferida pelo povo- tém o dever de inter·
pretar o seu- anseio e tornar realidade as aspirações que o
empolgam.
Elas, pela sua união e integração com a vontade popular, poder-1'fo bulizar o caminho que a comunidade brasileira busc<l para, autónoma e soberana, escolher o seu
governo e constitui a pátria a que aspira: livre, justa e
igualitária.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte, antes que termine seu discurso?
O SR. CID SAMPAIO- Com muita honra, nobre
Senador Virgílio Távoia.
O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador, ouvimos com
atenção e silêncio o discurso de V. Ex• que, pela somatória de termos e tópicos, foi o mais abrangente possível.
Iremos dar-lhe a resposta dizendo daquilo que concordamos, daquilo que discQrdal)'los, esclarecendo_ o que necessário for. Mas, neste momento, desejávamos Pizer, fazendo praça de que muito do que V. Ex• aí afirmou pode
-sofrer contradita e deixar consignado que discursos
como esse que V. Ex• profere, nesta Casa, dignificam o
Senado. Ê na troca de idéias, é no entrechoque de opi·
niàes que justamente vive a lide parlaln-entar. Neste momento V. Ex• externa uma opinião, n-aturalmente dãremoS a nossa, que não poderia ser exatamente a sua, mas
deixamos aqui o testemunho de que o serviço que V. Ex~
presta a este Senado é inestimáveL_Eram estas as pala·
vras que gostaríamos de pronunciar em nome da Liderança do PDS,
O SR. CID Si\MPAIO- Muito obrigado, nobre Senador. Aliá&, as idéias que trouxe foram para ser discutidas. Eu não tinha a pretensão de ser dono da verdade e
de trazer soluções milagrosas para o BrasiL Se tivesse
lido a totalidade do que escrevi, talvez. V. Ex~s tivessem
compreendido melhor.
O Sr. Virgílio Tá"ora- Teremos o prazer de lê-lo to·
·do, pofs sei'ã publicado na integra no Diário do Congres-so Nacional.
O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAMPAIO dor.

Com multa honra, Sena-

O Sr. Severo Gomes- Há poucos dias, o nobre Senador Nelson Carneiro saudava a restauração dentro do
Senado da República como centro dos grandes debates
nacionais. O discurso de V. Ex• mostra mais uma vez que
estamos vivendo esses momentos da busca de soluções, e
quero congratular-me com V. Ex• e_com o meu Partido,
-coma-presença-de V. Ex• na tribuna e pelo discurso que
está fazendo com tanta densidade, com tanta propriedade. V. Ex• mostra gue estamos vivendo uma política louca que não se coaduna com nenhuma ciência económica.
Gostaria de dizer_, ,-lembrando o poeta- que essa loucura tem um método: uma loucura de uma política que
leva ao desemprego com o recrudescimento da inflação,
com a destruição do parque produtivo nacional que custou sacrifício de gerações - 50 anos de trabaHio ininterrupto. O mêtodo dessa política é a entrega do Pais, _é o
saldo na balança comercial. é a forma de transfáéncia de
recursos do País para fora, são as pressões que se exercem para as mudanças internas e políticas, como hoje ti-
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vemos ocasião de debater na Comissão de Economia.
Mas, o mais importante do discurso de V. Ex• é esse apelo ao problema do Congresso que tem força para mudar
face do Pãís. Já houve tentativas no passado para orestabelecimento das prerrogativas do Congresso Nacional,
e não foram restabelecidas por forças internas dentro do
próprio Congresso Nacional. Este é o momento do Congresso se levantar, restaurar as suas prerrogativas e real~
mente assumir a liderança da transformação nacional,
como de resto é a proposta do disi:urso de V. Ex•

a

O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado, nobre S"e~
nador Severo Gomes pelo seu aparte que muito ilustra o
meu pronunciamento.
O Sr. Humberto Lucena nador?

V. Ex• permite, nobre Se-

O SR. CID SAMPAIO- Coin-muita honra, nobre
Seõãdor Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Desejo felicitar a V. Ex• em
nome da nossa Bancada pelo magnífico discurso com
que brinda na tarde de hoje o Senado. Não fala apenas o
teórico, o estudioso da Economia que conheço de perto,
mas, também, o homem prático, o empresário que viveu,
na própria carne, o drama de toda a crise económica brasileira que, no momento, chega ao seu clímax. V. Ex• faz
uma análise e apresenta um diagnóstico perfeito da situação económico--financeira do País, abordando ques~
tões fundamentais, como a descontrolada hiperinflação
que aí está, que não é mais de 230%,- porque_ sabe V.
Ex• que esse índice é expurgado- mas de 300%, pois teria que ser medida pela correção cambiaL V. Ex• denuncia a nossa astronómica dívida externa, e a descontrole
total de sua negociação e renegociação, a nossa dívida
interna mirabolante de 37 tri!hõcs de cruzeiros que transformou este Pais - como muito bem disse um dia desses,oneste plenário, o nobre Senador fernando Henrique
Cardoso - numa ciranda financeira. V. Ex• denuncia o
drama dos milhões de trabalhadores desempregados, na
sua fome e nO seu --:clescspero e, por último, V. Ex• traz
um apelo ao Congresso Nacional, neste instante, nobre
Senador Cid Sampaio, em que a Nação toda está mobilizada numa campanha extraordinária pelo restabeleci·
menta das _eleições diretas para Presidente da República,
por acreditar que por aí passa a solução para a grande
crise que atravessamo, de ordem económica, social, política e cultural. Quando vemos, infelizmente, no horizonte, nuvens negras de endurecimento, as palavras de V.
Ex~. espero, possam, realmente, cair bem dentro da consciência de cada, Senador e de cada Deputado brasileiro
para que façamos um esforço supremo nesta Legislatura
para que o Congresso Nacional retome o seu prestígio e
assim, restaurando nas suas prerrogativas e atribuições,
retire o País dessa situação caótica em que se encontra e
que V. Ex~ comprova no seu estupendo libelo acusatório.
O SR, CID SAMPAIO- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)___:_ Peço que
V. Ex• conclua o seu discurso.
O SR. CID SAMPAIO- Estou concluindo, Sr. Presidente.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CIO SAMPAIO- Peço a V. Ex• que seja breve para que eu possa ter tempo de concluir.
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O Sr. José Lins- Apenas pnra justificar a V, Ex~ por
que não uso o tempo que V. Ex• me sugeriu par:l o fim
do seu discurso, O discurso de V. Ex~ está, realmente, esgotado. V, Ex' identificou ~ _crise, em si, tOâ~via, na
análise das causas e dos remédios discordo em muito de
V. Ex~. Certamente, teremos oportunid:.ide de debater
em outro momento, já que o discurso de V. Ex'~ rico em
observações acerca da situação nacional.
O SR. CID SAMPAIO - Muito obrigado a V. Ex'
Srs. Congressistas, a ameaça que paira hoje sobre o
Brasil não nos permite aguardar por ninguém - nem os
acontecimentos, que se precipitam a cada hora, espera-rão por nós!
Ou o Congresso brasncíro assume, de fato, a responsabilidades de ordenar o País e investe-se, em plenitude, de
suas prerrogativas; ou põe cm prática soluções de_ emergência; ou inicía_reformas, analisando, inclusive, as alternativas propostas c baliza o caminho que o povo brasileiro quer livremente construir, como agente de seu próprio destino, ou compromete-se irremediavelmente perante a história. Torna-se-á, enH!o, voluntariamente
omisso e corresponsâvel pelos sofrimentos c sacrifícios
que forem impostos il Nação.
O Congresso não pode perder-se em lutas estéreis. Há
de fortalecer-se como instituição democrática, na medida em que as forças políticas nele representadas firmarem concretamente o pacto básico que una a todos no
respeito à lei como expressão da vontade popular e no
dever fundamental das maiorias governarem respeitando
as minorias. Só assim, transcendendo obStáculOs- c dependências menores diante da magnitude da crise que esteriliza o Brasil, pode o Congresso processar as reformas
indispensáveis para vencer a recessão e a innaçãO que
nos atormentam e equacionar os problemas externos em
termos de, com seriedade, o Brasil honrar os seus compromissos, sem sacrificar por um século as geraÇões-fufur as.
lntegro o Partido do Movimento Democrático 13rasileiro e tenho a convicção inabalável de que, honrando os
compromissos progtamáticos e partidários e respeitando
os princípios da êtica política, os Congressistas, os políticos brasileiros, terão cumprido o seu dever, na terefa urgente de debelar a crise atual e soerguer o BrasiL
Só alcançaremos esses objctivos se formos, exclusiva" e
corajo~amente, fiéis aos princípios democráticos e aos
superiores interesses do País. Só assim venceremos as dificuldades e os obstáculos partidários ou políticos que,
pela dinâmiCa da própria política, devem ser relegados
ao passado e perderem o sentido para o futuro. Só alcançaremos esses objetivos se tivermos, todos, a grandeza de superar ressentimentos e ambições e, unidos pelo
Brasil, cônscios da responsabilidade da outorga querecebemos, deliberar-mos em consonância com a vontade
do povo.
As minhlls palavras, Srs. Senadores, são de conciliação, Não traduzem o propósito de atingir pessoalmente a ninguém. A veemétlcia da crítíca decorre da gravidade da crise.
Permitam-me V. Ex~s. no entanto, ao terminar, usar
uma imagem _da minha terra seca:
Se, na terra causticl!da pela inclemência da natureza,
se propaga uma queimada, nascida_ do crime ou da combustão espontânea do muto seco, ela destrói tudo. Nada
resta depois.
O caboclo pressente- c vê o fogo, açoitado pelo vento,
saltar as veredes, ::;aHar de moita em moita, queimar a lavoura, queimar tudo c apoximar-se do seu rancho.
Ele se arma de s.ua _última esperança. Junta os filhos e
a mulher e convoca os companheiros. Desesperadamente, eles começam a abrir o último aceiro.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso um aparte?

PermÜe V, Ex•

O SR. CID SAMPAIO- Pois não, nobre Senador,
com muita honra.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Queria também
jÚn-tar a minha voz às de meus companheirOs de Bancada, expressando o meu agrado e o entusiasmo do nosso
Partido pelas palavras de V. Ex•, e queria simplesmente
dizer nQ. propósito de V. Ex• _devolver ao Congresso as
suas funções democráticas, de recondução da vida brasileíra num rumo institucional seguro, V. Ex• expressou a
p<J.lavra conciliação. Hoje só há uma conciljaÇão que é a
que ·nós propomos, a do voto popular na es_colha diret_a
da Presidente d<l Repúblic<l, que sintetiza, numa só aspiração, tudo isso que V. Ex• vem expressando tão bem em
nosso nome.

O SR. CID SAMPAIO- E a vontade e o desejo do
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Passa-:;e U

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr.
]9-Secrctúrio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO No 12, DE 1984
Nos termos do art.
no, requeiro inversão
matéria constante do
nário em ]I' lugar.
Sala das Sessões, 21
co.

198, :1línca d dn Regimento Interda Ordem do Dia, a fim de que a
item n<:> J seja submetida ao Ple-

de março de 1984. -Itamar Fran-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) tação o requerimento.

Em vo-

povo.
Agradeço a V. Ex~ o aparte com que ilustrou o meu
discurso.
Vou fazer o meu apelo, usando a imagem da minha
terra:
Se tudo for destruído, sem masi nada, ele não terá sequer como recomeçar.
Apelo idêntico, permitam-me fazer-lhes agora:
Tudo no Bra~il está sendo destruído. As fábricas estão
fcchando·as suas portas e queimando no sucateamento
as suas máquinas. A empresa nacional arruina-se no
fogo arrazador da recessão, da correção monetária; dos
juros e da alta dos pregos. O trabalhador brasileiro, destruído pelo desemprego, é levado, pela fome, ao desespe-

ro.
Convoco-os, então, enquanto re.~ta alguma coisa do
Brasil, para começarmos já o último aceiro.
Creio que o Congresso honrará. Q_ compromisso que o _
Brusil tem com a história.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Eunice MichHes- Claudionor Roriz
-Gaivão Modesto- Alberto Silva- Helvídio Nunes
-.Guilherme Palmeira_- João Lúcio- Jutahy Magalhães - João Calmon - Alfredo Campos- Amaral
Furlan - Benedito Ferreira - Jorge Bornhausen Carlos Chiarelli - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presidência_ convoca sessão conjunta ·a re3lizar-se hoje, às 19
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada
à discus.<;ào do Projeto de Lei da Câmara n>:> 105, de 1982
(n>:> 3.335/80, na origem), vetado totalmente pelo Senhor
Presidente da República, que dispõe a jornada de trabalho nos serviços de enfermagem, e dá outrãs providências.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presidência convoca sessão estraordinária a realizar-se, hoje,
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguinfes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n<:> 71, de 1978;
- Mensagem n<:> 51. de 1984. referente à escolha do Sr.
O..::távió Luiz de Berenguer Cesar, para exercer a função
de Embui.x:ador do Brasil junto à República de Trinidad
e Toba~lX e
-Mensagem n>:> 54, de 1984, referente à escolha do Sr.
Jorge D'Es~.:ragnollc Tauõay, Embaixador do Brasiljun·
to à Repúbliça da ln dia, para. cumulatitivamente, exerc_er a função de Embaixador -do Brasil junto à República
de Sri Lanku.
OS~. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está finda
a Hq_t:_a do Expedjente. __ _

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar <1 votação.

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Concedo
a_ palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pura cn·
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pretendo hoje, pela última vez, encaminhar este reguerimento.
Há pouco, perguntaram-me o seguinte: por que a insistência sobre o caso do Conselho Nacional do Petróleo, se a própria Imprensa, que no final de !98J, in~
clusive através de editoriais, cessou de falar sobre o assunto? Em seguida, meu interlocutor perguntava mais
ainda: a imprensa cessando de falar sobre o Conselho
Nacional de Petróleo, os fatos atincntcs jó não estariam
sli-~erados, ou -as razões que levaram inclusive a- certos
editoriais j{l não estaiiam resolvidas?
Não soube responder, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
qual o motivo por que a imprensa brasileira que, cm
1983, dedicou algumas páginas a examinar o c-aso do
Conselho Nacional do Petróleo, de repente, como num
passe de mágica, deixou de falar- no assunto.
Não me cabe analisar o porquê desse_ procedimento,
nem teria como fazer qualquer observação sobre o comportamento da imprensa brasileira acerca do Conselho
NaCiOnal do Petróleo.
Na época entendi que assunto tão grave, tão sério, deveria ser examinado pelo Senado dri Rej)Ublicã.
Hã pouco ouvimos o Senador Cid Sampaio falar nas
prerrogativas do Congresso Nacional.
Não sei se apenas razões de ordem interna têm impedido que o Congresso não assuma os compromissos que
tem pura com a Nação brasileira. Não quero, neste momento, estrar neste debate,
Se há algo que o congresso Nacional tem deixado de
fazer é fisculizur adequadamente, e poderia fazê-lo. inclusive com esta Constituição que aí está, os a tos do Executivo.
Hoje. Sr. Presidente, há uma perfeita Jig3çào, inclusive
através da prôpria computação, um órg~o auxiliur do
Congresso Nacional- O Tribunal de Contas da União.
Há hoje um mecanismo de mão e contramão entre o próprio Congresso Nacional c o Tribunal de Contas du
União. Se não uti!ilumos esse caminho, ~e não queremos
ter o Tribunal d~ Contas aqui como nosso órgão auxiliar, é outro assunto.
A_ verdade é que poucos são a tos do Executivo examinados pelo Congresso Nacional, particularmente pelo
Senado da República. As vezes se consegue furar essa
barreira, uma barreir..t em que niio há parti pris contra
ninguém, mas que busc.1 o int-eresse nacional, e _este. é o
exemplo maL<> típko e ma i~ pr<nimo: na semana que vem
vamos an-alisar. uqui. uma Comissão Parlamentar de ln-
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quérito, pela última vez, no grande debate do planário
do Senado da Repl1blica.

Há pouco tempo o Senado permitia a criação de uma
Comissão E<>pecial para cxamirúu o comércio com o Leste Europeu, fato tmzido às manchetes através do grande
O Estado de S. Paulo, esse jornal de tradições t3o caras a
todos nós.
Sr. Presidente, custa a um Senador da República,
torna-se cn.nsativo e enjoado mesmo, perante os seus J:1U·
res, estar todos os dias aqui, COino lembrava ontem, insistindo na aprovação da criaÇ'J.o desta Comissão Especial. Comissão Especi;;!.] para quê? Ela utenta contra a segurança nacional? Ela atenta contra alguém? Não. Ela
quer buscar a realidade ou a verdade dos fatos trazidos a
público pela própria imprensa nos fitis de 1983, relativamente ao Conselho Nacional do Petróleo.
O que se está a proteger, Sr. Presidente, o que há por
traz disso?
O Senado da República 'pára a sua ação administrativa. porque sua Ordem do Dia está bloqueada e ficará
pelo menos bloqueada até que se vote um sim ou se vote
um não contra a criação dessa Comissão. Por que não
podemos penetrar nos meandros do Conselho Nacional
do Petróleo? O que impede o Senado da República examinar se aquelas denúnciaS- hoje nãO sei se a imprensa
as mantém -,pelo menos se as denúncias daquela época
são ou não verdadeiras?
Não sabemos, Sr. Presidente, como não sabemos também por que, num passo de mágica, a nossa imprensa
deixou de falar no Conselho Nacional do Petróleo.
A verdade é que a opinião pública brasileira s_e sente
anestesiada, porque, de repente, como' eu lembrava aqui,
ontem, numa só noite levantam 30 bilhões de cruzeiros, e
ninguém fala mais nada, é como se fosse um assunto de
rotina, enquanto os industriais da minha terra estão sõlí::.citando 200 milhões ao Banco do Brasil, para que as sua
indústrias nào fechem, enquanto se retira do Banc_o _do
Brasil mais de 140 bilhões de cruzeiros para atender às
exigência do Fundo Monetário Iritefflacrán-ar;enquantci
o Governo é enrolado pelo Fundo Monetário Internacional e quer enrolar os Estados e municípios, através do
Fundo de Participação dos M unicfpios e do Fundo de
Participação dos Estados
Sr. Presidente, tive que denunciar este fato aqui, numa
sexta-feira. Não esto_u dizendo que foi a minha denúncia
que levou o Governo pelo menos a explícar, mas acredito que tenha sido minha denúncia que pelo niCnos- sensibilizou as autoridades brasileiras e viessem dizei se era
verdade ou não os inúmeros telex e reclamações dos nossos prefeitos, particularmente dos prefeitos do meu Estado, que reclamavam e continuam reclamando - estão
recebendo apenas 1/3 do Fundo de ParticipaçãO --dOs
Municípios.
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sensibilizar a Liderança do Governo. Basta um simples
levantar do seu Líder, que é algo absurdo que precisamos terminar - tenho, inclusive, projeto neste stmlTdo~
Predsamos acabar com o Líder votando por nós aqui
nesta Casa. Cada um de nós deve assumir o seu voto, e
não apenas o Líder da Bancada. Meu -projeto t<i.mbêm
está dormindo nas gavetas das ComisSões Permanentes,
pofque nos acostumamos. Ê pOr isso que o Congresso
Nacional não apenas perdeu as prerrogativas, porque estamos concordando com perda dessas prerrogativas. Pocteríainos revogar isso rapidamente, se aqui não permitíssemos ao Líder votasse por nós. Não temos nada contra
o Líder do nosso J?ar'tido, mas gostarfarno~ que nós todos tivéssemos cada um de nós a liberdade e o dever de
votar como vai na consciência, e não_um simples levantar_ do Partido.
Por este simples levantar do líder que convoco, neste
instante, respeitosamente, o Líder do Governo em
exercício nesta Casa para que aprove a criação dessa Comissão EspeciaL (Muito bem!)
O Sr. José Lins- Sr. Presidente,-peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRES[DENTE (lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Líder, Senador José lins; parã-encaminhar a votação.

··o SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
·QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) tação o requerimento. (Pausa.)

Em vo-

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra a V. Ex' como Líder para encaminhar avotação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Como Líder,
para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O requerimento do ilustre Senador Itamar Franco é
muito simples e muito claro.
Basiea-se ele nos artigos 75, 76,77 do regimento Interno. O que dizem os artigos?
Att. 75- As Comissões Especiais serão:
a-) Internas- destinadas ao estudo de qualquer
assunto compreendido na competência do Senado.
Art. 76-::- As Comissões Especiais Internas e
Mistas serão criadas por deliberação do Plenário.
§ 19 - O requerimento deverá indicar o obJetivo da Comissão, ...
- -Art.. 77- As Comissões Especiais se eXtinguem:
I - pela conclusão da sua tarefa.

Vamos cansando, Sr. Presidente, vamos-nos frustrando, como hoje se frustra a opinião pública nacional. Por
isso que ontem defendi aqui, e -vou contirilúif -defendendo, negada a Emenda Dante de Oliveira, vamos aproVar
as eleições gerais neste País. Vamos abrir mão, nós, dos
nossos mandatos de mais de sete anos, vamos mais uma
vez enfrentar o eleitorado, aqueles que o desejarem. Vamos, a 15 de janeiro, permitir que este Pais, do Presidente da República ao vcreidor, venha escolher os governantes, para que possamos, quem sabe, aí, sim, numa
eleição geral neste Pafs, ir ao encontro da vontade nacional, que hoje está cansada .de velhos discursos, está cansada de ouvir promessas e apenas o palavrório de nós,
políticos.
-

Nós não temos por que não criá-la sob esse argumento. Ela pode ser criada. e, tendo pouca coisa pãra fazer,
concluindo o seu trabalho, ela encerra as suas atividades.

Hoje, Sr. Presidente, não é ·apenas o ExecutivO que
não tem ao seu lado a opiriião pública nacional. 1:. o próprio Congresso Nacional. Por isso que, p'ela última vez,
Sr. Presidente, ouso, utilizando o Regimento do Senado
da República, encaminhar esta proposta de criação de
Comissão Especial, para, também pela última vez, tentar

Com relação ao aspecto de que os dados sobre os
preçCIS d-o- petróleo e os seus derivados são conhecidos,
me parece que uma coisa é eles serem conhecidos, se bem
quenão o são, outra coisa o que quer o nobre senador
ltam--ªr Franco, que quer discuti-los, analisá-los,
aprofundá-los.

Diz o nobre líder do Governo que a ComissãO pOuáJ
tem para fazer e que tomará muito tempo. Ora, se ComissãO pouco tem para fazer, não vai tomar muito tempo, porque ela se extingue cumprindo a sua tarefa, não
precisa levar os 90 dias.
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A verdade é que este País está tão acostumado com os
escândalos c as denúncias, qUe eles aparecem no j_ornal c,
~.:orno diz o Senador Itamar Franco, desaparecem. De repente, vem um maior. e faz com que o anterior jã nãO se
tenha dele conhecimento. Essa é a mais dolorosa e a mais
tr!s(e das realidades. O Governo imagina que isso é bom,
porque o· c:sdndalo de hoje faz com que se esqueça o esc:lndalo de ontem. O Governo não precisa explicar o escândalo de onlem porque já saiu das manchetes e se discute o escândalo de hoje, com o escândalo de.hojejá se
fica n-a expectativã do que vem amanhã, o que virá amanhã fará com que se esqueça o de hoje. e assim sucessivamente_.
Mas. a grande verdade é que essa série de escândalos,
essa série de denúncias que estão sendo feitas, que são
multiplic.ada5 e que não são explicadas, fazem com que o
Governo pcfca a credibilidade c perca a confiança por
parte da Nação brasileira; fazem com que os empresários. os trabalhadores. os intelectuais, o povo no seu
conjunto, diga, com toda a clareza, que não tem ·mais
confiança nas decisões do Governo.
Este Congresso tem poucas atribuições, o próprio gru~
podas Pró-di retas do PDS faz questão de colocar na sua
emerida, além das eleições diretas, uma série de devoluções de prerrogativas ao Congresso Nacional. Nós tõdos_c_stamos a afirmar, e o próprio Chefe da Casa Civil
disse que realmente se deve estLLdar, no regime da "abertura" do Senhor Figueiredo, a devolução de prerrogativas ao Congresso NacionaL Mas que autoridade- tem
mais uma vez raz~o o Senador lt!tlllar Franco- _que autOridade ietnõS de exigir devolução de prerrogativas se
nós não usamos aquelas que nós temos? Se aquele míni~
mo que exi~te hoje no Congresso e que nos permite usála, jJor que não usá-la'? Agora, o argumento do Líder do
Governo, com todo o respeito, é infantil. Pois, se o Senador Itamar Franco está proporido o que já está ultrapassado, está propondo a criação de uma Comissão Especial que não tem significado, que o Governo virá e explicará tudo, mostrará que as denúncias do Correio Brazlliense, do Jornal de Brasília não correspondem à realidade. Pois eu, comõ Líder do Governo, criaria imediatamente a Comissão. _Essa é daquelas comissões que o
PMDB vai pedir para criar, e o Governo, atraves do
PDS, vai mostrar a manchei as à Nação inteira que se trata de uma denúncia falsa, vazia, sem significa-do, sem
conteúdo e o Governo tem como explicar. Mas, se o Governo tem como explicar, se as coisas são claríssimas, se
não há o que esconder, por que não criar a Comissão?
Qual o motivo para não criar a ComissãO? E o que' nos
deixa mais a-preensivos é que o GoVeino está permitiftdo
ístO--:- lá se -Vão dias, o Congresso não funciona, as matérias não são vOtadas pelo simples fato de que o PDS
prefere que o senado Federal pare, não vote nada, mas
não quer votar o requerimento do Senador Itamar Franco. Isto nos_ deixa mais apr~ensivos. Istç nos deixa uma
interrogação ainda maior.
Ora, Sr. Presidente, trabalho neste Congresso Nacional e trabalho, de certa forma, de um modo totalmente
absurdo, estamos Cansados de ver. Hoje, na sessão do
Congresso Nacional, às 11 horas da manhã, a Mesa, com
todo o respeito, colocou uma matéria da maior importância e do maior sigflificado, que era revogaçãõ da
_emissão de decretos-leis, quando todas as Comissões estavam reunidas, quando Senadores e Deputados estavam decidindo matérias nas suas Comissões, em meio a
isto um Deputado do PDS, de uma forma irreverente,
pede verificação de quorum. Lastimavelmente, o Presidente, no mo"mento, resolve decidir no sentido de que a
matéria não poderia ser votada. Pois se há tudo isso
sobre as matérias as mais variadas, por que não se criar
uma comissão, segundo diz o Líder José Líns, que é simples, é rápida e tem pouca coisa para discutir? Realmente, o requerimento também é simples, pede pouca coisa,
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mas quer que se busquem esclarecimentos sobre a matéri<L
A clcnúncía é da maior gravldade, Editoriais da mãior
gravidade, escândalos terríveis, denúncias e o Presidente
do CNP se cala. Pois, sobre essas denúncias, nós queremos esclarecimentos, nós queremos a análise, por parte
de autoridades a serem convocadas, sobre a matéria,
sobre a estrutura de preço com base nessas denúncias.
Nós achamos que da é importante, é indispensável.
Acho que, até por uma questão de respeito que a Oposição deveria merecer, quem deve analisar a qualíd~de e
o conteúdo do assunto é a Oposição, na sua responsabilidade. Em qualquer parlamento democrático do Mundo,
onde há respeito mútuo e ond~t há valorização -do P-a-i!ii~
menta, a Oposição, ainda que minoria, tem o direito de
conclamar as comissões parlamentares de inquérito e
buscar a upuração dus di!núncias. E a Maioria tem que
lhe dur o dirt!ito à Upuração. O que está acontecendO
aqui é-que a Maioria quer esmagar ·a Minoria Õào lhe
dando o direito de apura:. Além do que, nessa comissão
que seria criada, a Maioria já vai tCr maTária, ela é que
vai tomar a decisão final. Nào temos qualqUer ilusão de
que, constituída a comissão de sete integrantes, pelo me~
nos quatro serão do PDS. A Maioria terá o coniiole desM
sa comissão. Então, ela não tem nem a preocup<!ção
sobre as decisões dessa comissão, porque as decisões da
comissão scrãci as decisões que o PDS haverá de querer.
Quando muito, as Oposições poderão dar um Voto em
separado, um parecer cm separado, um pensamento em
separado.
Mas, então, o que há? O que nos deixa mais apreensi~
vos é a posição da Bancada do PDS. O que nos deixa,
realmente, maisprcocup!!dos, em torno dos fatos, acima
das denúncias do jornal, me permito dizer, é o medo da
Bancada do PDS de aprovar o requerimento, sobre uma
coisa qU:C~ como-diz o seu Líder, é simples, é ultrapassada
e exige po-uca fcmpo.
Que bom que exija pouco tempo! DizenioS ·com toda
sinceridade, nós do PMDB, que bom que ela seja ultrapassada, e os homens do Governo venham aqui e nos es~
clareçam, e tenhamos a obrigação de dizer: "o asSunto
está_esclarecido, a denúncia do jornal nUa era verdaDeira
e as coisas estão bem". Que bom que possa acontecer isso!
Será que_ o PDS só pode accit::H -criar uma comisSão
em cima de um escândalo que sabe_ que é real? Se não é
real, aí mesmo o PDS deveria querer apurar. Se sabe que
os fatos são vazios, não tem qualqUer-Conteúd-o e que oS
responsáveis virão aqui e explicarão logo, poi"Ciue evitar
a criação da comissão?
Sr. Presidente, nós estranhamos que os dias vão pas~
sando, a matériã Vai-se avolumando, pede-se a verificação de quorum, não há Verificação de quorum porque o
PDS náo aceita a aprovação desse requerimento.
Baseados no próprío pronunciamCrúO-do Senador JQsé Uns, n'ós, cm nome do_PMDB, fazemos um veemente
apelo: vamos aprovar o requerimento do Senador Itamar Franco. Vamos mostrar que o Senador Itamar
Franco está equivocado, que a imprensa está equivocada, que não há escândalo nenhum, que vai tudo muito
bem, que as coisas estão ótimas. Vamos desmascarar
esse ato do Senador Itamar Franco. Por que não fazer lsso, se o Governo tem todos oS- dados, tem todas as possibilidades? Nisso é que, sinceramente, nós não podemos
acreditar. Por isso, Sr. Presidente, fazemos um veemente
apelo ao Senador José Uns que, em nome d_o Governo,
não peça verificação de quorum, para que possamos
aprovar, de uma vez por todas, essa matéria, que, em
questão de muito pouco tempo, como diz S. Ex•, ficará
esclarecida perante a opinião pública.
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fez alusão à suspensão de uma sessão do Congresso Nacional em que, eventualmen!e, eu me encontrava na presidência. Nós o fizemos no mais absoluto comprimento
do Regimento ..
O SR. PEDRO SIJ\.·ION - Por favor, V. Ex• vai-me
deixar o fato claro. Eu não fiz nehuma referência à poM
sição de V. h~ V. Ex•, le-vantada a questão, d~cidiu. Eu
não tenho nenhuma dúvida sobre a decisão de V. Ex• A
referência que eu fiz foi (jue, no Cong-resso Nacional, fa·
zcn1 as rt;u!iíões àS I I hor<Js, sabe-se que não há quorum,
di~cute-sc sem quorum e, hoje, um Deputado do PDS se
levantou pura pedir suspensão da sessão por falta de quorum. Eu levantei o meu protesto sobre a decisão do parlamentar do PQS em fazer aquilo Que, tradicionalmente,
não se faz. Porque se sabe que âs I! horas os deputados
estão reunidos, os senadores estão reunidos, e se sabe,
tam'bi!m, que se for p;,!r.I VOt;.JT, OU-p-ara deCidir, é SÓ dar
um tempo c todo murl"do corre pum o plenário. V. Ex•
decidiu, cu não levanto nenhuma dúvida sobre a decisão
de V. Ex~ A minha dúvida foi sobre o <tto do representante do PDS de pedir a comunicação de que não havia
quorum. (1\:luito bem!)

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Mas V.
Ex• pode ru.::ar tranqUilo que a matéria que estava em discussão deverâ ser submetida ao Plenário do Congresso
nos primeiros dias de abril. Portanto, não haverá nenhum prejuízo para a matéria. A Mesa, naq~.:ele momento, inclusive, poderia suspender a sessão ex-offido; não o
fez, mas, provocada, tinha que cumprir o Regimento,
que é ba~tante claro.

-o Senador José Lirls tem a palavra para explicação
- -pessoal.
O Sr. Pedro Simon- Sr. Prt!Sidente, t>Ó para lembrar
que V. Ex', concedendo a palavra ao nobre líder José
Lins ..

O Sr. José Lins- Pelo item V do art. I6, para ex.plicaç:ào pessoal.
O Sr. Pedro Simon - Se S. Ex~ cita_r:-me, citar o
PMOB-ou o Senador Itamar Franco, nós també-m pedi~
remos a palavra para explicação pessoaL

O SR._ PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - V. Ex.~
pode ter a ct::rtez<l de_quC_concedàei-a palavra a V. Ex• se
for CÍt<ldo e se pedir a palavm. - ·
Com a palavra o nobre Si::ilador José"I:inS, para- uma
exPlicação pessoal.

O SR. JOSt UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra
por ter sido nominalmente citado, baseado no mesmo artigo em que se baseou o nobre Senador José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Quero
lembrar ao Plenário que o Regimento é muito claro:
"V- em explicação pessoal, umu só vez, por lO
(dez) minutos: -a) em qualquer fase da sessão, para esclarecimento de Ta to em que haja sido nominalmente citado na
ocasião, em discurso ou aparte, não serido a palavra
dad:.t, com essa finalidade, a mais de 2 (dcíis) ofadoM
res,~durante a Ordem do Dia;'

-

..

.

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para expli-

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para_
explicação pessoal.

cação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Peço ao
nobre Senador José Lins __que aguarde um pouco. O
nobre Seilador Pedro Simon, ao encaminhar a votação,

Pelo amor de Deus, eu jamais disse que o requerimento do nobre Senador Itamar Franco é vazio, nem poderia
fazê-lo porque ele é de uma clareza meridiana. Acho que

_l\:1 arço d_c
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o requerimento é da maior importância, do nwior signifio.:<ldo. do maior contcú9o - é um requerimento que
merece aprovação por ser da maior seriedade,
Eu dedu rei e que o nobre Senador Jo.~ê Lins, Líder do
Governo. é que disse que a comissão pedida no requerimento pouca coisu tcri<l que f:.1zer, terminaria em pouco
tempo, que a matéria estava ultrapussmla. Então, baseeime nos argumentos do emincnt'-' Senador José Uns para,
usando os seus próprios mgumentos, perguntar: então,
por que nUa criar a comissão? Se S. Ex• acha que a comis~ão tem pouca coisa para fazer. que tomará pouco
tempo. que o assunto está ultmpassado, que_S. Ex~ permita que se crie- _a comissão para que se possa provar isto,
guc o assunto est:l ultrapassado c que a comissão não
tem nada para fater. Nós. nào! Achamos 4ue o assunto é
importante, é muito sério, é muito atuul, e sobre ele temos a obrigação de decidir, Purque a grande verd<lde é
que matérias como esta, nas quais o Senador Itamar
Franço é um mc~trc, e S. Ex~ te-m-nos dado exemplos hü,
muitas vezes. du nossa parte, a omissiio, Omissão no sen·
tido de que as coisas estão a~.;:ontecendo. E dcbaÍ.\o da
tese de que o Congresso e;,tá esvazbdo. debaixo da tese
de que o PDS não deixa criar c, se 6 criad<l a ~.:omissão, o
PDS esvazia, muitas vezes, nós, p:.1rlamcntarcs do
PMDB, deixamos de tomar uma atitude. igual à do Senador Itamar f"ranco, a quem elogio c !OU\0 pela pertin{Lciu de lutar, de defender c de ir até :to fim. bus~.· ando realmente. a concretiLa,,;lio. (Ap~1iado!)
Sr. Presidente, achamo::. a matériu Lia maior importil.ncia, do maior signiricado. Apcmts aceitamos, pura argumentar, a tese do Sem.tdor Jos!! Lins- l) assunto é ultrapassado c de pouco significado. Se é isto, que se crie a comissão c, dentro dt::lu, o Senador José Lins busc<.trá os
seus assessores, os seus homens do Governo p;tra provar
se tem ou não razão.
Por isto o apelo, Sr. Presidente, o apelo veemente, nesM
ta horu, ao Scnudor José Lins para que nào pcç:.rvcrlli·
caçào de quorum c permita que possamos decidir sobre
essa matéria. Embora o nobre Senador Frugt!lli at.:hceu dist.:onlo de S. Ex•, me perdoe, mas dist.:ordo, o ScnaM
dor Fragclli ache que o SenadlH Jost: lins nào tem essa
autonomia par~t niio pedir essa vcrifkaçào de quorum,
que teria que ouvir o Planalto sobre esta matéria, creio
que as coisa!> estão tão cqutvocadas c há ~.:e r tos arroubos
de lado a lado que o Planalto não está m<lis tU o ostensivo
c a força nU o é tà_o grande. Acho que o Senador JoSé Lins
pode produnwr, nesta tarde, o seu grito de indepcndi:ncia c dar o seu voto favorável a esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Lomanlo Júnior) - Em votação o requerimento.
Qs_Sr~. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
di,Js. tPau~~l.)
Rejdt:.tdo.

o Sr. Itamar Franco Presidente.

Peço verificação da votação,

sr.

O SR. PRESIDENTE (Lom<~nto Júnior) - Vai~se
à verificação requerida. (Pausa.)
A Prcsidéncia constata a inexistênda de quorum cm
Plenário pam deliberação. Nos termos regimentais, irá
su~pendcr u sessão por alguns mínutos e fará adonur us
campainhas para convocar <lo Plenário os Srs. Senudo'rcs
que se encontram cm seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
pro~.:eder

-

.

(A .1·e.1·.wlu é susperl.l"a â.1· 16 hvra,ç e 20 minu/0.\", 5en___dv reaberta a.\" 16 hora.\"(' 30 mimllvsj

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está reabertu a sessão.
Persistindo a falta de quorum pllra deliberação, a PreM
sidência se dispensa de proceder à verificação !>olh::itada.
O requerimento está prejudicado.
Em ra.lào disso, as matérias da pauta, con:,tituída dos
Projeto de Lei da Cãmara nl' 143/83; Projeto de Lei do
S_enado n" l20/81MComplcmentar; Requerimentos n9s
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857/83, 6j8..: e 896/!:13; c PfojctoS de LillfO ScnidO fws16/82, 280/80 e 21/83, todos em fase de votu~Uo, deixam
de ser submetidas uo Plcnúrío, ficmtdo sua apreciação
adiada pan~ a próxima sessão Ordináiia-.
-- - O SR. PRESIDENTE (Lom::~nto Júnior) - Há oradon:s incrito.s. Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LliCENA (PMDB- AI\L Pronuncia
~) seguiinC discurso. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As forças políticas deste Pais, que detêm a outorgu que
lhes foi conferida pelo povo, têm o dever de interpretar o
seu anseio e tornar realidaUc as aspirações que o empolgam. Elus, pela sua união e integroção com a vontade
popular, poderão balizar o caminho que a comunidade
brasileira busca para, autónoma c sobt:-runa, escolher o
seu governo e constituir a Pátria a que aspira, livre, justa
e igualitária. Palavras, Sr. Presidente, que se contêm nO
lúcido, profundo, percucientc disCU.fSo h0je aqui proferido pelo eminente representante do Estado de Pernambuco, SeriUdor Cid Sumpaiõ.
--- ·
A rcsponsabilidude das for~;as políticas nacionais no
que pcrtinc a assegurar para a comunidade brasileira um
caminho de autonomia, dignidade, decência e soberania.
é impostergável, Sr. Presidente, dada a injunção d_e_fatores os mais diversos que. estão faz.endo deitar por te{ra as
concepções, os inventos, os projetas nascidos, criados
pela inteligência nacional e que, cm conseqüêncla dessa
queda, acarretam para o País perspectivas sombrias, notadamcnte a da desagregação social:
Somos da Oposição, Sr. Presidente, não à pessoa dos
homens que aí estão no Poder. É preciso, todavia, não
confundir a Oposiçlío coerc-ii.te, a OpoSição que adclta
postura crítica em relação as conseq-Qêncía5 sociais dos
atos do Governo, com a OpoSição sub-rePtícía, que não
milita nos partidos pl11íticos legalmente organizados_q~e
existem no País, c que por isso não pode ser rotulada de
oposição no ~cntido polltico, e sim de inimiga, não apenas do Governo, como da Pátria e da Nação brasileira.
Atas de hostilidade não ao Governo, mas à integridade
nacional, à unidade da pátria, Sr. Presidente, não podem
ser assistidos com o silêncio daqueles que o vêem e os ouvem, sob pena de covivência-e co-autoria com os crimes
que se querem perpetrar contra a Nação brasileira. E,
hoje, a propósito, a Comissão de Economia do Senado
Federal transformou-se num palco em que o desatino comedido, a intenção criminosa premeditada, o iter crimi~
nis foram crístalinamente ali delineados por um dePoente que compareceu àquela Comissão, a fim de dissertar
sobre a politica de informática do Governo Federal.
Foi preciso estar presente, foi preciso ver para crer, a
fim de poder antever os arroubos de ousadia com que interesses escusas se dispõem, nãO a atingir- o Governo,mas, a pretexto de combater uma politica que estâ sendo
executada pelo Governo e, no casO, consonante com os interesses nacionais, porque ditada e inspirada pelos interesses da nacionalidade, tentanto atingir o Governo,
pretendem atingir, golpear de morte um setor da economia do qual depende todo o futuro nacional, assim como
o equilíbrio dos planetas no plano sideral, depende, Sr.
Presidente, das leis fundamentais que presidem a ordem
gravitacional do universo.
Sinto-me, assim, no dever de trazer para o conhecimento do Plenário do Senado Federal, o depoimento pecaminoso, agressivo, caluniador, inJúfiador, difamador,
que o empresãrio J. C. Mello teve a ousadia de prestar na
Comissão-de Economia, no Senado Federal.
Se isto que voU ler tiveSSe sido dito por mim, oti por
um Senador de Oposição, ou por qualquer senador do
PDS, neste exato momento, Srs. -Senadores, o autor destes conceitos, ofensivos por excelência, estãria em qualquer lugar, menos no exercfcio de seu mandato aqui na
Câmara dos Estados. O depoente é orientado por seus
mentores, que pretendem a- todo custo e preço golpear,
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bUinbardcar a política na~.:ional de informática e a Secretariil Cspt:..:ial de lnformálica, Órgão do Conselho de Seguranç:l NacionaL Dentre os inimigos da polític<~ de informárica, o depoente arroh.l as Forças Armadas doBrasil - o E.xérdto, a Marinha e a Aeronáutica.
Observe, Senador Itamar Franco:
"As Fur~;as Armadas. Elas são nacionalistas por
natureza, c têm defendido a política nacional de informútit:a tambt:m t:omo uma grande inocente útil.
Elas- as Forças Armadas- ainda não chegaram
ii conclusão de que estão defendendo rendoso_s_cartórios, c não, mais urna vez, os interesses do Brasil."
Assim, as Forças Armadas, além de estarem confundindo nacionalismo com rendosos cartórios,
desconheçem essa guerra contínua do Conselho de
Segurança Nacional versus Serviço Nacional de InformaçÕell-.
Sr. Prc!iidcnte, eu não sabia, e ouso dizer que, porque
não sabia, não w:..'!'edito, que mais uma vez as Forças Armadas não estão defendendo os interesses do Brasil: istüo defendendo rcndo::.ús c:.Jrtórios, conforme o depoente, o industrial J. C. Mel! o, dedarou na Comissão de
Ecunomía do Senado Federal. na manhlí. de hoje. Eu não
· sabia, também,_ e não creio que a S~rctaria Especial de
lnformátici.l está infestada de ladrões, piratas e contrabundisLas. Um órgão do Conselho de Segu_rança_l)acional, Sr. Presidente, infestado de_ ladrões, piratas e contrabandistas. Ê 0 que diz o depo~nte:
"As cópias. Não se fez transferência de tecnologia com u reserva de mercado. Foram feitos Micras
e Minis e Periféricos de pequeno porte, ou seja l milésim_o do que é u multiface,tada indústria de informática. E mesmo esse milésimo, na sua quase tot<lli- da de, pelo roubo, pela pirat_aria, pelo contrabando c
pela cópia desçofltrolada de hardware e software estrangeiros, notadumente norte-americanos. Existem
7 cópiãs nacionaiS do computador IBM PC. Exis_tem 13 cópias nacionais do -cOmpuüdor APPLE.
Existem II cópias nacionais -do computador TRS80. Ex.istem 5 cópias nacionais dos Vldeogaines C OL ECO e ATAR!. Existem 30 cópias do Sistema
Operacional CP j M sendo comercializadas no BrasiL Tudo isso c muito mais, é um roubo, envolvendo
milhões de dólares, talvez até por dia, senão por ~e
mana, qUase a totalidade com o selo da legalidade
dado por um órgão absurdamente subordinado ao
Conselho de Segurança Nacional, a SEI (Secretaria
Especial de Informática)."
Ora, Sr. Presidente, isto é muito grave. Por muito menos um Deputado Federal que destemperou a sua própria linguagem, no discurso pronunciado em São Paulo e
que: só 72 horas depois teve trechos comprometedores divulgados pela Imprensa, por muito menos o Deputado
foi acusado e está sendo processado na forma da lei, mediante representação do Ministério Público Federal por
crime de injúria e de -difalriação coritra o Pre5idenle da
República. E mais, Srs. Senadores, os Ministros militares; na defesa do seu chefe maior, na defesa do Presidente da República, vieram a público- e desde 1969 isto
não ocorria-, e uma nota de comandados para comandante, emprestaram irrestrita, integral e incondicional
solidariedade ao Senhor Presidente da República. Mas,
por acaso o Deputado Joiío Cunha acusou as Forças Armadas de serem defensoras de rendosos cartórios, como
-o fez o depoente, J. C. Mel!o, n-a Comissão de Economia? Deixo a resposta !lO juízo de V. Ext,.,
O Sr. Roberto Campos -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - ... porque antes de dá-la,
tenho a honra de conceder o aparte ao eminente Senador
Roberto Campos.
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__ O Sr. Rob_crto Campo!>- Nohre Senador Fábio LuceE."~ pelas Forç:1s Armadas ê. comovente. Não sei se esse amor será correspondido. V. Ex'
considerou o depoimento do Dr. J. C. Mello e não tenho
p_ro_curação para defendê-lo, falou como técnico e t!cniço qualificado,- de injurioso às classes armadas. Não é
esta a minha interpretação. O que ele simplesmente disse
é que a política atu<il de informática, que aliás está longe
de ser unanimemente aceita, está refcrta de violações da
Con::.tituiçào e da Lei. A rigor, niio se pode falar, muito
menos neste Congresso, de uma política nacional de in- formática. porque isso seria, para o Congresso, uma auLocastraçào. Sô o Congressu pode formul:u uma política
n<~ciontd de informática. E acho estranho que V. Ex.•. a
rigor, sem conheçer os detalhes da política nacional de
informática. c sem responder a nenhum dos argumentos
que indkam a violaçào legal e constitucional inerente
aos atas da lei, venha considerá-la como doutrina firme
nacional, quanJo somente o Congresso, somente este
Congresso, poderia formular uma política nacional de
informática. O que existem no mqmento são desmandos
legais, são arbitrariedades de poder que violam o art. 163
da-Constituiçâo, que violam o Côdigo de Telecorriunicações, que violam a Lei n~ 4.131, art. 2, e V. Ex• não
contestou nenhuma dessas violações legais. O que existe,
então, é uma coleçào_ de abusos de poder c, certamente,
se devidamente esclarecidas, as Forças Armadas tomariam-consCiência de que não é sua missão endossar violações da Constíluíçào c da Lei. Todos nós rcspeitúmos e
admiramos as Forças Armadas, mas temos que respeitar
e admirar ainda mais a Constituição. Muito obrigado,

na, o ternur<J de V.

_ O SR. FÁBIO LUCENA- Os conceitos de amor de

V. _E~~ são originalíssimos e às originalidades de tamahha -natureza cu costumo responder com lugares comuns: o amor com amor se pt'!ga e pancada de amor não
dóí.
V. Ex~ fala em autocastração da Constituição, por experiência própria. Poucos homens públicos, neste País,
castraram tanto a Constituição quanto V. Ex• V. Ex•,
ilustre por todos os títulos, Embaixador do Governo
João Goulart, nos Estados Unidos, no dia 31 de março,
dia cm que o Presidente era apeado do poder, num ato
de violência contra a Constituição, no dia seguinie, V,
Ex~ era acólito dos homens que violentaram a Constituição para destituir o Presidente da República. Por conseguinte, Ex•, falece-me autoridade, indusive intelectual,
para discutir castração da Constituição com V. Ex•, que
labora em lamentável equívoco, equívoco industriadoV. Ex.• bem o sabe- porque a política nacional de informática foi elaborada para atender aos objetivos nacionais perri1ai1entes que estão estabelecidos na Constituição Federal, a quem compete estabelecer os objetivos nacionais permanentes?

e

O Sr. Roberto Campos -Permite V. Ex• um aparte?
_O SR. FÁBIO LUCENA - Ao Conselho de Segurança Nacional, composto pelo Presidente da República,
pelo Vice-Presidente e por todos os Ministros - foi o
Conselho de Segurança NacionaL..
O Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Permitirei, se V. Exqiver
a paciência de ouvir a pequena contestação ao seu primeiro aparte.
Quem estabeleceu a política nacional de informâtica
foi o Conselho de Segurança Nacional, para atender a
_ um objetivo naciomi.l permanente e ninguém vai constestar aqui, ou na outra Casa do Congresso Nacional que
os objetivos nacionais permanentes são estabelecidos
pelo Conselho de Segurança Nacional, por determinação
da Constituição Federal.
Ouço com muita honra e muito prazer V. Ex•
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O Sr. Roberto Campos- Em primeiro [ugur, nobre
Scnudor, us funções do Conselho de Segurança são
funo,;ões da Secretaria do Conselho de S~gurança, são
fun..;õcs meramente asscssoriais, Não lhe cabe nenhuma
rcspon~ubilidadc executiva e muito menos a faculdade de
invadir outnt:-. I.!Sfcras lcg:ds do Governo, como a Secre·
turia vem sisti..!!Jlaticumc:ntc fazençio. A rigor, se V. Ex~
pesquisar os arquivos, verificará que nunca se fçuniu, cm
pknúrio, o C\.msdho de Segurança para aprovar a políti·
ea nacional Uc inforrnátka. Se o Conselho de Segurança
hou\'c~sc se rcllniJo cm p:cnúrio, certamente que haveria
11bjc1;lir.:~ d:t úrca ccnnôn1ica do Governo, da área de comunica~'ôcs. O 4uc lwuve foi, pura e simplesmente, um
ahU!->11 Uc pmkr. A Sccrct~tria do Conselho- que não é
órgi'w c.'(ccutivo, que é apenas um órgão assessoria_] nhlc\c um Uc~·rcw que passou a aplh::ar. ao arrepio da
l.\!i \!da Constitui._;àl). Eu inJiquci a V. Ex~ três violações
J\! <.::-.te~!Ut\\~ kgai!'>. V. Ex~ não contestou nenhllm:,L Dois
arti~tlS, 15~ c I (l(l Ja Cunstituicão Federal, o Códjgo Na·
ciorwl de Tch:comunicaçõcs c Lei n~' 4.131...

O SR. L\BIO LV CENA- Eu quero apenas l'a:ccr ver
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O SR. FABIO LUCENA- EMá nos Anais da Comissão de Economia.
lodu essa celeuma, S(, Presidente, Vem à baila, é trã.Zí·
da à baila, Porque pretendem erradicar do País aquilo
que ainda resta da dignidade nacíonal e que com muita
decência e honradez está sendo preservado pef6-Governo
Federal. _Por isto vem à baila. Deve ser por isso, eminente Senador, que V. Ex• foi o único membro do ·congresso
Nacional a ter tido o privilégio de passear de iate com o
Secretário de Estado dos Estudos Unidos, o Sr. Schultz,
24 horas depois do Secretário norte-americano ter im·
posto condições pt\ra a política de informática em nosso
ruís.
Talvez o mar, com o seu ímpeto vesano._,_

seja oferecida à canícul:.l nordestina. Pode continuar com
o aparte.

O Sr. Roberto Campos- Peço a V.
da um ap~trte.

Ex~

que me conce·

O SR. FÁBIO LLTENA- ... Com as suas ondas agítenha sacudido um pouco o poder cerebral de V.

~x~ Mas, t:om o perpassar da nossa história, nós, os que

chc-gumos depois. sabemos perfeitamente que V. Ex' tem
muita capacidade para o equilíbrio, inclusive no barco
mais agitado pelos mais vesanos e impetuosos oceanos
O Sr. Roberto Campos- V. Ex~ está defendendo via~
dú muiido. em companhia ou não de secretárlos de estaku;l'11..':-. kgai:-..
do cstrailgCiros.
O SR. FABIO LUCEJ\A- Eu quçro_apcnas f:wer ver
Ontem. Sr. Presidente, o eminente Senador pelo Rio
~t \'.I."" que n i\rtígo 153 da Constituição tem 30 paráGrande do Sul, Sr. Carlos Alberto Chiarelli, num discur~ra ru~.
so substancioso. enfocou daquela tribuna os probelmas
fund:Jmcntuis da política. nacional de informática e
O Sr. Roberto Campos - Parúgrufo "8!
apontou soluções. :.~lternativus, outras opções, mas foi
enfático, o Senador pelo Rio Grande do Sul, ao focalizar
O SR. FARIO LlTENA- V. Ex~ h1hnru. mais uma
com prccisào. precisão algébrica, a iriforniática dentro
vc/, cm equivoco industriadl), porque se hú essa vio~
dós postUlado~ que dffigem oS interesses realmente na·
laçrhl, cl~ts devcUam ~cr arguídas com o remédio jurfc!icg
ciõ"haí< E ntío temos pofque enxergar, nesses espaços
o.:omretentc. F tt Constituição está_cm vigor desde_1969,_ à
que·
dividem essas tribunas. fatores de dissociação entre
Emenda n" I. 4ue r~1i adiónnada ao Texto de 1967, cujo
Rclatnt· fni V. E:-.~. que f11i \l poder constituinte único da ---- S'l5"nadores ou Deputados. quando se defende, Sr. Presi·
dente: desde púlpito. aquilo que é sagrado, que é fundac~1nstituiçàn Jc 1967. poder constituinte singularíssimo
mcnrul pura o interesse da Pátria e que. por conseguinte,
cm no.~so Pais. Um só homem, Sr. Pr~sidcntc ..
nãO se pode jungir a conotações, a interesses político·
part_idúrios ou a po~ições pessoais.
O SR. ROBERTO C' A\1POS- ... C(1mcntar quando
Não. Sr. Presidente, ~stu lut:.t é antiga, e no que pertJne
~votou a Constituição niio era Relator de- o,:l)isa alguma,
a sua firmeza, a sua Cxtitidào, o Congresso Nacional está
não e-ra Parlamentar ..
·no devei- indeclinâvcl, agora sem, tanto quanto ontem, c
O SR. FABIO LVCE~A- ..• urna situação sing1.1lar,
sobretudo a pnrtir de agora, quando se apanha uma CoSr. Prt!sidentc, cm que só um homem redige urna Con~ti·
missão Técnica do Senado Federal C91J1 o objç:tivo de
tuiçào para este Pai~, seria de indagar de V. Ex~. que aletraÕsformá·la em cantõo de artilharia contra a licitude e
!W <l violação <1. norma constituciono.l, por que até hoje
a legitimidade da política nacional de informática, o
niio bateu_ V~ Ex~ lt porta Ól) poder competente. para peCongresso Nacional est{l n-o dever d_e se despir das suas
dir que csstL!esào l1 ordem jüridica seja .sanada, ai~da
cores político-partidárias para cerrar fileiras em defesa
pelo pt.lder competente, pelo Judiciário'? Por qÚc não o
da política traçada e executada pelo Governo Federal, de
fa1.'? Eu respondo, se me permite, por conveniência de
quem somos. Sr. presidente, adversª"rio. rat;Iiçal..
oportunidade e situuçõcs.
O Sr. kOberfo Campos- Esj>áO que v: E-x, não se-esO Sr. Robert_o Campos- Peço um aparte a V. Ex~
queça do meu pedido de aparte.
O SR. FABio' LUCENA- Toda essa celeuma ares.
peito d:1 Secretaria Especial da In_for_mática sQ começou
Ex~, com todo o
respeito, que hoje defendeu na Comi_s_~ão de Economia a
intervenção armada dos Estados Unido!i do Brasil. Invoco o testemunho do Sen1.1dor Pedro Simon, do Sel}ador
Cid Sampaio,- do Sen~dor Severo Gomes que lá se encontruvam.
O Sr. Roberto Campos- Peço um aparte. Trata-se de
uma afirmação totulmente falsa.
O SR. FABIO LUCENA -

Está nos A na is ..

O Sr. Roberto Campos- Vamos consultar os Anais.
O SR. FABIO LUCENA- Está nos Anais da Com is·
são de Economia.
O Sr. Roberto Campõs- V, Ex• está falseando.

O SR. F ADIO LUCENA - Aliás, uma das constituições mais liberais que houve no País. V. Ex' devia
sentir·sc orgulhoso e engrandecido de ter sido o único
constituinte de 1967, porque foi uma Constitufção das
mais liberais que houve no Pais, principalmente no ati·
nente ao capítulo dos direitos e garantias individuais.
~cll}br<:~ V. _Ex~, Senador Roberto Campos, que, pela primeira vez, nu Cartu de 1967, no capítulo dos direitos c
garantias individuais.. se incluiu a proibição da censura
telefónica. cm que pese o fato de o telefone do. eminente
Senador Roberto Campos ser historkamente censurado.

~uda~.

a \' J:,·J ..

a sen:dadu por sctores, inclusive por V.

_o Sr. Roberto Campos- Sr. Sen~dor-,_ Y. Ex~ afirmou
_que eu fuí uma espécie de relator privilegiado da Constituição de \967. Totalmente infundado. Não fui relator
de nenhuma Constituição.

~ O SR. FABIO LUCENA-..• mas em quem- refiro_me ao Governo _Federal- _nã9 _poçiemos deix~r de ver
neste momento, nesta oportuniâade, no que pertirie à in·
fõfm3ticu, na pàsição daquele náufrago, Sr. Presidente,
que vislumbra a praia e que arrastado por invisíveis Cor·
rentes murinha.s, ora se a_fasta e ~rã se ã.pro~_ima da t~rr~
fírme, não sabendo se ao desembarc;r na terra firme, ·vai
soç_Qbrar 9u não pel_o_ afogamento.
Mais uma vez, e tantas quantas forem necessárias, te·
nho o prazer de eouvir V. Ex~, eminente Senador Rober·
to Campos.

O Sr. Roberto Campos - Nobre Senador, desejo
refrescar-lhe a memória. O Relator da Constituição de
1967 foi o Senador Antônio Carlos Konder _Reis. Eu não
era Parlamentar, a essa altura.
O SR. FABIO LUCENA- Permita-me, Senador, di·
zer que desejo que a capacidade refrigerante de V._ Ex•

O Sr. Roberto Campos- Com o meu protesto. Uma
. vez que me forneceu o privilégio de um _aparte, Sr. Sena·
dor, devo concluir o meu raciocínio. O Relator da Constituição de 1967 foi o Senador Antônio Carlos Konder
Reis. Não votei cm nenhuma constituição, intacta ou
castrada, pelo simples fato de que é a minha primeira experiência parlamentar; em segundo lugar: desde a minha
primeira falu no Congresso. minha fala inaugural, pro·
testei contra o abus_o de poder, a violação das leis, a sub·
versão da hierarquia jurídica, que csttí. sendo fcit<l repeti~
damcntc pela SEI. que se arrogou o direito de decretar e
legislar uma política nacional de informática, função que
cabe ao Congre.sso e que eu defenderei para este Cóngresso. Em terceiro lugar: se não fiz nenhum protesto
jurídico, é simplesmente porque isso caberia aos empre·
s<i,rios prejudicados, e esses emprcsâríos se acovardaram
ante :1 pers.pectiV<l de recorrer ao Judicí[lrio, parn contestar um ato ç:ia Secretaria do Conselho de Segurança. To·
dos nós sabemos que os emprcsúrios são acovardados
pdo peso excessivo tio Governo, quer como operador industriu\, quer como regulador. Qual4uer tcnt<.ttivu de ob·
jeção r~sulta em cessação de crédito d~1 Banco do Bmsil,
proibição- de importações pela SEI, pmkr que. a-liás. é
usurpado pela SEI, pMquc cabe legulmente à C ACEX e
ao l'vtinistério da Indústria e do Comércio. Quanto u ter
_?p.ído num navio com o Secret{trio Shultz, posso dizer a
v.-_Ex~ g~e o ~X:.;m-hiCi de perto, é velhn ani-igO, não -é le·
proso. Conheço-o muito. Antes de ele ser Secretário de
Estado, conheci·o como economista e como freqUenta·
dor de co.nferências_ in,\ernacionais, onde sempre se caracterizou pela lucidez de debate. E, para e.c;clareccr melhl,lr a V._Ex', também viajei de nuvio com o Ministro
Patolacheda União Soviét{ca, sem achá-lo leproso e-sem
imagina"r que isso me contaminaria com qualquer mal
odor ·soviétiCO. Parece-me essa observação totalmente
frívo!a, sou amigo do Secretário Shultz e acho que ele
tem ajádado o Brasil imensa-mente. O Federal Reserve
- Bourd aconselhou os bancos privados americanos a es~
tenderem recursos ao Brasil e forneceu um-"empréstimo~
ponte" crftico para o Brasil, pois que até então não
tínhamos qualquer liberação de fund_ps do Fundo Monetário Internacional. E todos nós sabemos, pelo menos alguns sabem, que o Secretário Shultz tem sido um grande
advogado do Brasil no Fundo Monetário Internacional.
Mas, trata-se de um ridículo, que nada tem a ver com a
politica nacional de informática. Meu único objetivo,
nobre Senador, é dar a Cé.'iar o que é de César e a Deus_o
que e de Deus. As Forças Armadus são César. Em nenhum país do mundo que cu conheço, a informática deixa de ser um item da política índu5trial, gerida pelos mi·
nistéríos que têm a seu cargo a politica industria!.
Arrogar-se o Secretariado do Cl)nselho de Seguranç~.
porque o Conselho de Segurança nunca se r~"uniu para
aprovar esta política, arrogar·se a Secretaria do Conse-
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lho de Segurança, órgão meramente informativo e assessorial. segundo o Decreto lei n'i' 200 - aí sim;-·eu tive-função de Redator- arrogar-se a Secretaria do Conselho de Segurança o poder de criar uma política nacional

de informática, violando a ConstitUição e is leis, é para
'césar reclamar o que é de Deus. Afinal de contas, já há
suficienteS íncumbências dadas pela Constituição e pelas
leis às classes armadas. Elas não devem exorbitar das
suas funções. A política de informática é um ramO da
política industrial. Como tal, deve caber 30 Ministério
da Indústria e do Comércio, no_que tOca a política geral,
ao Ministério das Comunicações, no que toca a telecomunicações, à CACEX, no que toca ao lic_endamento de
importações e ao Congresso Nacional cabe"rá legislar,
para modificar e implari.tar uma política global, se for
necessário. Enquanto isso nUa ocorrer, todas as ações da
SEI são legalmente inválidas e abusivas no sistema Jurídico vigente. Muito obrigado.
O Sr. Itamar Franco nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,
-

O SR. FÃBIO LUCENA- V. Ex• me permite Só fazer algumas ligeiras conSldCraçõcs...
O Sr. Roberto CamPOs -

Eu sou mero aparteante.

O SR. FABIO LUCENA - ... cm torno de um mero
aparte do ilustre Senador por Mato Grosso.
O depoente, o conferencista J.C. Mello pareCe-di!>cordar flagrantemente, visíVelrilente, dt!ssa íntl!i-pf-ctãÇão cesariana de S. Ex•. o SenadOr por Mato úrosso-, a iespeilo
das Forças Armadas, porque, como instituições nacionais permanente, iSolado este ou aquele General, como
instituições nacionais-pe-rmanentes e -~!penas porque o Senador Roberto Campos se referiu a César, eu devo dizer,
com a responsabilidade de que estoLI investido, de que,
como instituições nacionais. as Forças Armadas se comparam à mulher de César: estão acima de qualquer suspeita salvo essas invectivas•..essas agress.ões, Srs. Seriadores, que se feita-s por um de nós, já estaríam-os, não cm
um iate, mas seguramente no porão de uma galé.
Chamar os empresários brasileiros de covardes, peJo
amor de Deus, Srs_. Senadores, é demais! A classe empresarial, que já aceitou todos os sacrifícios que lhe impós o
Governo e que passivamente aceita outras imposições,
outras convocações, sem nunca negacear o seu apoio,
salvo uma manifestação de protestos isolados, chamar
de convardes os empresários brasileiros é duvidar da virgindade de Nossa Senhora.
Não faço coro, Sr. Presidente, a esse sacrilégio que
consistem em ver, nos empresáriOS, um magote de convardes. Se os empresáriOs Cs_tivessem acovardados,__ este
País já teria ultrapassado o fim do abismo. E exatemente
pelo poder da resistência empresarial brasileira, pelo seu
poder _de trabalho e de reconstrução que esta Nação
pode alimentar a esperança, Sr. Presidente, de ver restaurados os seus caminhos da dignidade.
O Sr.Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FABIO LUCENA- Ouço V. Ex~. nobre Senador Itamar Franco, com muita honra e com grande satisfação_.
O Sr. Itamar Franco- Senador Fábio Lucena, no início de seu pronunciamento, V. Ex• pratLcamente mechamou à _colação. Mas_ eu queria ouvir com atenção, como
estou fazendo, o seu discurso. H à muito, Senador Fábio
Lucena, nós pesquisamos e perguntamos a nós mesmos
por que o Brasil assinou o "estatuto colonial" com o
Fundo Monetário Internacional. E cu tive a oportunidade de demostrar isso da tribuna do Senado Federal. E
nôs não encontrávamos uma explicação. Hoje, pela pala-

vra do Senador Roberto Campos, nós encontramos a explicação. o Secretário George Shultz -foi- o tlosSo advogado no Fundo Monetário Internacional. Evidentemente,
só poderia surgir o que surgiu, o "estatuto colonial" que
o Brasil assinou com o Fundo Monetário Internacional.
Mas, veja nobre Senador Fábio Lucena, e eu trago aqui
um exemplo.
O SR. FABIO LUCENA- Se V. Ex• me permite, é
apenas para, ilustrando o seu magnífico aparte, dizer que
os advogados do diabo só funcionam nos processos de
canonizaç~o, e não parece que o Brasil está sendo cogitado Para ser canonizado por Sua Santidade o Papa, com o
advogado do diabo que possui.
Por favor, prossiga no seu aparte.
O Sr. Itamar Franco -Veja, nobre Senador Fábio
Lucena, pelo menos é a primeira vez que escuto o Senador Roberto Campos investir, no caso específico, contra
o Conselho de Segurança Nacional, em relação ao
problema da informática. S. Ex• deve ter as suas razões ...
O SR. FABIO LUCENA- Razões que respeitamos.
O Sr. Itamar Franco- Evidentemente não são as nossas razões. Mas nl!o vi, por exemplo, o nobre Senador
Roberto Campos investir quando, absurdamente, o
ConselhlJ de Segurança Nacional deu audiência a Sua
Excelênda o Senhor Presidente da República para enviar
ao Congresso Nacional o Decreto-lei n~' 2.045. Aqui está,
Senador Fábio Lucena. a Mensagem de Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, onde diz o seguinte:
"Excelentíssimo Senhores Membros do COngresso Nacional:
- Nos termos do Ç \9 .do art. 55 da Constii-uição tenho a honra Llc submter à elevada delibeJação do
_-Congress~ Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.045,
de \3 de julho de !983, pub[ícado no Diário Oficial
___dç_J4- subseqüente. Expedido com fundamento no
item) do art. 5_5, coqforme explicitado em seus con-sid~rados ...
- e veja agora, nobre Senador Fábio Lucena - ... e
<1p6s audiência do Congresso de Segurança Nacional...
_Aí não havia intere5se do Senador Roberto Campos
c-m investir contra o Conselho de Seg-ui'ança Nacional,
como não houve, Senador Fábio Lucena, nunca ouvi nenhum protesto de S. Ex~ contra as cassações que foram
feitas_, neste Pals, contra as violações da Constituição, e
quantas se deram neste País e quantas se processaram!
Ainda ontem, citava uma delas, que foi a prorrogação
dos mandatos dos prefeitos e vereadores, a mais simples
delas que feriu a Constituição e a República. Portanto, o
pensamento do Senador Roberto Campos é por demais
conhecido _da N açào brasileira.

6

Sr. R~b~rto Campos- Pelo menos é pensamento.

O Sr. Itamar Franco -

E as ações.

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senado_r Itamar
franco, V. Ex~, com sua visão profunda dos problemas
nacionais, a quem Deus delegou um vício que V. Ex•
transmite aos que o cercam, o vício do amor à verdade,
v. Ex~ pniticamente me substituiu na tribuna, e :ud~ que
eu disse Ae resumiu na feliz e oportuna p:ocedencla do
seu aparte.
Sr. Presidente, Senador Almir Pinto, chamo a atenção
de V. Ex', em particular, para o que vou relatar, porque
se destina esse relato a providências legais por iniciativa
do Sr. Procurador-Geral da República. Hoje, dizia eu ao
Senador Severo Gomes, é um dos dias equinociais do
ano. que s1lo os dias em que a noite se torna mais curta e
_ o_ prolongamento da diurnidade permite maiores reflexões, sobretudo a respeito dos temas angustiantes, Sr.
Presidente.
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Hoje, 21 de março de_l984, às 12 horas e 45 minutos,
em meio a um debate com o Senador Pedro Simon, o
empresário J .C. Melo instigou, dentro do Senado Federal, na Comissão de Economia deste Parlameilto, instigou, por palavras, intervenção armada do Governo dos
Es.tados Unidos dentro do Brasil, para que se revogue a
política nacional de informática.
O Sr. Roberto Campos -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FABIO LUCENA- Sr. Presidente, isto constitui
crime contra a Segurança Nacional, e peço a V. Ex• que
mande extrair esse pronunciamento e o encaminhe ao Sr.
Procurador-Geral da República. Aliás eu penitencio por·
um equívoco técnico; o procurador é autoridade competente, _quando os réus ou prováveis réus têm algum coturno a exibir. Para um agressor dessa natureza esse pronunciamento deve ser endereçado à autoridade policial
competente para a competente abertura de inquérito,
nos termos da Lei de Segurança, a fim de que o inquérito seja encaminhado à circunscrição judiciária militar que
jurisdiciona o Distrito Federal, a fim de que se instaure a
competente ação penal para apurar a responsabilidade
criminal do agresSor, que não apenas calunia as Forças
Armadas, dizendo que elas confundem nacionalismo
com rendosos cartórios, e que, ao invés de estarem defendendo os interesses do Brasil, estão defendendo os
rendosos cartórios; Chama de ladrões, de piratas e de
contrabandistas, todos os membros da Secretaria Especial de Informática, órgão vinculado ao Conselho de Seguninça NaCIOnal, que tem a presidi-lo a autoridade
maior desta Nação, a autoridade do Senhor Presidente
da República.

O Sr. Roberto Campos- Peço um aparte, nobre Senador.
O SR.-FÁBIO LUCENA- Se o Congresso não reagir, Sr. Presidente já, que cidadãos desse jaez têm o topete de vir a uma Casa do Congresso, c aqui agredir os poderes constituídos; de o Congresso ni\o reagir, Sr. Presiden-te, depois da política nacional de informática, o Poder Lcgíslativo será a próxima vítima ...
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar as
campainhas.)- Nobre Senador, quero comunicar a V.
Ex• que seu tempo está por 2 minutos, apenas, para que
V. Ex• possa perorar:
O Sr. Roberto Campos- Peço um aparte, nobre Senador_.
O SR: FABIO LUCENA- ... Desses, Sr. Presidente,
que procuram submergir uma política em que se assenta
a ossatura fundamental dos destinos deste País.
Tem V._ Ex• o aparte, nobr~ Senador.
O Sr. Roberto Campos- Nobre Senador, não tenho
nenhuma procuração do Dr. João C. Melo para defendêlo, ma~ sinto-me, como Presidente da Comissão, obrigado, por dever de lealdade a _um técnico..
O SR. FABIO LUCENA - Se V. Ex• me permita,
ape-nas para orientar o diálogo: não pr~cisa procuração.
V. Ex•, em seu artigo de domingo, no jornal O Globo,
faz marketlng político do Sr. J.C. _Melo_, a~ recomendar
ao Brasil inteiro a leitura do seu livro, intitulado "A
Incrível PolítiCa Nacional de Informática".
O Sr. Roberto Campos- Reservo-me o_direito, nobre
Senador de recomendar qualquer livro, de qualquer origem, em qualquer língua, ...
O SR. FÃBIO LUCENA- Mas foi por isso que eu
disse que V. Ex• não precisa de procuração.

o Sr. Roberto campos- ... que, DO meu ver, contribua
para esclarecimento de qualquer llSSunto. Ao contrário
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de V. Ex~. n~O tenho medO da verdade. V. Ex~ parcce-iemer, temer, que se lance 1t1z sobre a Política Nacional de
[nforr'llática que, como eu disse, não é política, só o serâ

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Pois não, V,

Ex• conta com a liber<~.lidadt: da- Presidêiidã pa_ra ~;cin

cluir.

se o Congresso aprovar ...
O SR. FABIO LUCENA- Temo as luzes do raio
ser. V. Ex~ tem razão.

lai~

O Sr. Roberto Campos - ... é um conjunto de violações da Lei. Segundo lugar: as expressões que _v Ex•
atribuiu ao Sr. João C. Melo_riào foram por ele proferidas: e uma análise do depoimento ...
A

O SR. FABIO LUCENA- Estão no depoimento dele; estão escritas.
O Sr. Roberto Campos - ... verirtcará que V. ·5.,,
nobre Senador. está pondo -na boCa do depoente, que foi
ali, honestamente, ajudar o Senado a esdurecer a verdade, V. Ex• está ~o locando palavras na boca do depoente ...
O SR. FABIO LUCENA-- V. Ex~ não pode Contestar
o óbvio. Eu ·acreditO que V, Ex~ ...

O Sr. Roberto Campos - Eu- não contestO O óbvio,
mas contesto o óbvio de V. Ex~
O SR. FABIO LUCE:"'IA- ... acredito que V. Ex•,
como excelente economista, seja partidário da escola de
Fouricr, para quem o pass!ona!ismo ê a motivação de todas as <.ttitudes. Admito atê isso!

O Sr: Ruh<rto Campos- Faça-se unia perfcia dácumcntal.
O SR. FABIO LUCENA- Mas mudar do pussionalismo para a defesa do óbvio ululante? Está eScrito, Sr.
Presidente, no depoimento. escrito e assinado; e mais:
qu:.tndo levantei a questão do roubo, que o depoente
acusava de ludràes os membros da Secretaria Especial de
Informática, e ao definir o que é roubo, como sendo
apropriar-se de bem alheio, através de processo violento,
segundo definição da Lei Penal brasileira, o depoente se
adiant;lva cm pedir ao Presidente da Comissão, o eminente Senador Roberto Campos, que substituísse- roubo
por furto, esquecendo-se, Sr. Presidente, que ladrão- é
também aquele que furta, só que o fa:z furtlvaméOte, sem
o recurso à violência ostensiva, sobretudo a violência armada.
Sr. Presidente, sei que V. Ex• é muito inflexível. Louvo
essa poMura de V. Ex•, no que pertine ao cumprimento
do horário regimenta!. _Mas, ontem, a.bordando o mesmo
assunto ..

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sou forçado a
isso, porque apó5 V. Ex•-hâ uma lista di: outro-S oradores
inscritos.
O SR. FABIO LUCENA- Considerando, __ Sr. Presiw
dente. que ontem o eminente Senador Carlos Chiarelli
ocupou a tribuna. enfo_cando questão semelhante, por
tempo superior ao previsto no Regimento; e considerando ...
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador, infelizmente, isso aconte.ce mas quero dizer a V. Ex~
que, quando estou eventualmente na Presidência, procuro cumprir rigorosamente o Regimento da
vel-dade, assisto, aqui, apartes em encaminhamento de votaç~o. assim como em breves comunicações; tu-dõ -iSsO é
contn1 o Regimento. São essas permissões que eu, regimentalmente, não faria.

casa:.-N3

O SR. FABIO LUCENA- Sr. Presidente, peço, então. a tolerância de V. Ex• para concluir o meu pronunciamento.

O SR. FABIO LUCENA- E se não fosse demais, eu
suplicaria, eu 3pelaria, eu lhe imploraria, eu rogaria, pediria, exortaria que V. Ex• desviasse um pouco os seus
olhos do relógio, a nm-de que a implacabilidade dos
!nodo tào-drâStiponteiros nUo me fizesse S-air--assirri,
co, da tribuna cm que, mais uma ve:z, estou defendendo,
os sagrados interesses da minha Pátria.

-de

Mas não bastasse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
competência constitucional explícita, clara, direta, que
confere ao Conselho de Segurança Nacional poderes de
formular ou de estabelecer os objetívos nacionais permanentes: e se não bastasse, Sr._Presidente, que abroquelado nes:o.e ou naquele permissivo, houvesse o Conselho de
Segurança Nacional, tendo em vista os interesses da naciormlidade. estatuído o interesse como obj~:tivo nacional-p-ernwnente à Política Nacional de Informática, ainda há que acrescer, como argumento final, o mandamento também constitucional, segundo o qual toda pessoa,
natural ou juddica, é responsável pela Segurança Nacional.
O Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex-'_:um aparte?
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O SR. ROBERTO CAMPOS- (PDS- MT. Para
umii. questãO de ordi::rn.)- Sr. Prt:sidente, Srs. Senadores:
Solicito à Mesa uma perícia documental que, a meu
ver, verificará as palavras atribuídas ao Sr. J. C. Melo e a
interpretação que foi dada aqui, pelo Senador Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
Já que V. Ex• me fez deixar a tribuna por força do Regimento ..
O SR. P~IDENTE (Almir Pinto)- A Presidência
ainda não respondeu à questão de ordem do nobre Senador Roberto Campos.
O Sr. Fábio Lucena- Eu solicitei uma questão de o r·
dem. Gostaria que V. Ex' fizesse cumprir o Regimento
que m,anda qtle o Senador, ao usa~ a palavra, o faça de

pf.-- -'--

--

-

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Quero respon~
der ao oobre Senador Roberto Campos, que a Presidência examinará. regimentalmente, a solicitação- de-V. Ex•. ·
Para uma comunicação como Uder, concedo a palavra ao nobre Senador Yirgíllo Távora.

O SR. FABIO LUCENA- E veja, Sr. Presidente, o
que aconteceu nos Estudos Unidos, conforme publica
Fur-tune, edição de 22 de março de (983.

O SR. VIRGfLIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE .4 REVISÁO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)_: Quero apenas
pedir a V. Ex• que não concedesse mais apartes, porque
o tempo de V. Ex• já está esgotado por 10 minut~s.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Por cessão do
nobre Senador José Fragellí, concedo a palavra ao nobre
Sen.:Jdor Itamar Franco.

O SR. FABIO LUCENA - Vou concluir, Sr. -Pre.Sidente.
A empresa Fujitsu, do Japão, pretendeu ingressar no
mercado norte-americano de Informática, com um investimento de 75 milhões de dólares. O governo americano proibiu o ingresso da concorrente japonesa. Sob que
alegativa? Por motivos de segurança nacional. Esta é que
é a segurança nacional a ser preservada, que é a segurança que se confunde com a soberania nacional, pela
qual toda pessoa, nacional ou jurídica, é responsável nos
termos da lei.
Em agindo assim, Sr. Presidente, C!-vidente que o
Conselho de Segurança Nacional se comporta, no setor
da informática, de modo a merecer o apoio da sociedade
inteira e, não apenas o seu endosso. o endosso da sociedade, m-as também a repulsa ou o rechaçamento a investidas antinaeiotliis, não nacionais, antipâtria, aj,átridas,
que pretendem, subscrever a segurança e· a soberania, a
honra e a dignidade nacionais, nesse capít_ulo tão melindroso, tão delicado e, por isso mesmo, tão importante,
de importância transcendental para os destinos do nosso
País.
PrCmido pela força regimental, pela força do direito
da Casa, pela Constituição do Senado jã invocada pelo
Sr. Presidente, lamento não poder prosseguir nesta tarde, alimentado, todavia, Sr. Presidente,_do mals substancioso_ de todos os alimentos, que se_me olúecem à mesa,
nesta oportunidade, à mesa laUta, farta e gorda, de que
as tardes do mundo hoje não terminam.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt
Palmas.)

O SR. ITAMAR FRA-NCO (PMDB- MG. Pronuncia_o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em diversas oportunidades, pronunciamo-nos desta
Tribuna sobre essa execrável nódoa da humanidade., que
é o racismo, em todos os seus matizes.
No curso da civilização, desgraçadamente, ele tem servido para toda ordem de opressões e perseguiçõeS, lórturas, matanças de milhões de seres humanos inocentesignoriimia e vileza que rebaixam a nossa espécie aos mais
bárbaros e selvagens estados.
·-;ir na Idade Média, através dos "polgrons", assassinaram milhões de juaeus, vítimas do ódio racial.
Mais recentemente, o mundo trauffiatizou-se com genocídio do povo judeu pelas hordas nazistas! na macabra
intensão de exterminâ-lo. E nos dias atuais,_infelizmente,
con1o conseqüênda de séculos de es_cravidão e opressão
do europeu sobre o negro africano, a segregação racial
mais odienta - o "aj:.artheid" ~ no sul da África mantém, ainda, multidões ôe negros na mais profUnda e revOltante Servidão.
Hoje, dia 21 de março, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
comemora-se uma data altamente significativa para os
Direitos Humanos: o "Dia Internacional para Eliminação da Discriminação Racial"- instituído pela Organização das Nações Unidas, em 1969, para solidarizar-se
com o sofrido povo da África do Sul, massacrado pelo
cruel regime de Pretória, uma década antes, em Sharpevi!le.
O Centro de Estudos Afro-Brasileiro - CEAB, de
Brasília, através de seus líderes maiores como Carlos Alves Moura, Waldimiro de Souza, Wagner do Nascimento, este Prefeito de Uberaba, também associa-se, nesta
data, a essas comemorações e solidariedad~ "aos irmãos
sul-africanos e a_ todos os grupos oprlmídos, tendo por
fundamento as diferenças raciais", e, igualmente, reafirma, em documento, os postulados da Carta de Uberaba,
expressão máxíma dos negros brasileiros, por uma vida

e

- O Sr. -R.ubertu Campos- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Ó SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Para uma
questão de ordem, concedo a palavra ao nobre_Senador
Roberto Campos.
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melhor no seio de nossa sociedade, de acesso aos frutos
do desenVolvimento económico e socíal- do- PàfS.

Esta luta, hoje extremamente reivindicante dos dir_c_i~ _
tos da raça negra que agora se materializa e se multiplica
em movimentos por todo o Brasil, conl.o testemunha o
Centro de Estudos Afro-BiaSileiros desta Capital, é meritória e digna do nosso apoio.
Também no passado, Sr. Presidente, outras memorãveis e heróicas lutas de libertuçào foram tentadas, através dos quilombos, mostrando a rebeldia dos homens de
cor contra a vil escravidão.
Recordamos, aqui, a reVolta do QUilánlbó- de Palmares, em A lagoas, quando, por quase um século- o X VIl
- resistiu-se, tendo à frente o extraordinário Lider c
mártir Zumbi, à investida furiosa e implacável de p·ortugueses e holandeses.
Entre outras ainda, há que se destacar a insurreição religiosa e política dos negros malês da Bahia, t;!TI 1.835,
Pois o negro, por mais que apregoam os ideólogos da
"Nação multirracial", não teve ainda a sua verdadeira
alforria, a sua grande chance histórica.
Finalmente, Sr. Presidente, vamos pedir a V. Ex~. antes de encerrar nosso pronunciamento, qUe· transcreva
nos Anais desta Casa o documento -dO Centrá. de Estudos Afro-Brasileiros de Brasília.
Termino, dizendo o seguinte, Sr. Presidente:
Como afirma o líder Abdiãs NascimCnto, ''sõ uinii
cassa minoria ascende na escala social. A grande ffiaioria
viceja, miseravelmente, nas favelas avittantes e desumanas da periferia das grandes cidil.des ou cm palhoças nas
zonas rurais". A diáspor3 negra foi o acõ.ii.1ecíi:iient0
mais trágico da história humana. Os negrOs foram· ãrrancados pela violência do coração da África para a escravidão do Brasil e outras nações, maldita herança que, até
os dias atuais, de uma forma ou doutra, estigmatiza e inferioriza a raça, apesar de decOrridos quase um séculO aeaboltção,
Gilberto Fi'eíre,·-em "CãSa Grande e Senzalu~., reco~
nhece que '"o que houve no Brasil foi a degradação das
raças atrasadas pelo domínio da adiantada" e baseia este
argumento no fato de que Ha história do contato das
raças chamadas superiores com as consideradas inferToM
res ê sempre a mesma: extermínio ·ou degradãÇão''.
A grande verdade é que a socif:dãóe 6fasileiril airida
está em débito com o rtegro. Por uma questão de humanidade e de intei-.esse e·Segurariça ·nãCíOnais, há que pagálo, o mais rãpido possível, se quisermos ser uma Civilização justa, igualitária e mais feliz.
Comemoremos, pois, Srs. Senadores~ -esta magna efeméride contra a odiosa discrimfilaÇãô racial: êm· qualquer de suas formas ou exteriorizações, em todas as partes onde ela houver, e levando a nossa indignaçã.o e o
nosso protesto.
Comunguemos, por fim, com Sarfrc, quandO procla"~
ma em sua obra sobre o racismo: "Saudemos hoje a
oportunidade histórica qUe Perffiitíráãós negrOS grn.ar o
grande grifo negro para· que os alicerces do mundo sejam
abalados".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

c.s.:--

DOCUMENTO A QUE SE li.EFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
Centro de Estudos Afro-Brasileiros (CEAB)
O Centro de Estudos Afro-Brasileiros (CEAB) e o dia
internacional para eliminação da discriminação racial
O dia 11 de março tem especial signifiCação para todos
aqueles que lutam contra a existência da discriminação
radal, não só pelo natural repúdio a essa manifestação
de intolerância para com m-inOrias· vilipendiadas e atingidas no seu sagrado direito de viver com a digriidade de
pessoas humanas, como, e principalmente, pela esperança de ver, um dia, o completo desaparecimento dessa
verdadeira chaga social cuja presença violenta a cons-

ciência dos povos livres. Nessa data, no ano-d~ 1960, o
mundo as.sistiu, estarrecido e revoltado, o massacre de
mais de duzentos negros sul-africanos que, em manifestação pacíficã, protestavam contra a odiosa instiÍu_!ção
do passe, em Sharpevillc, África do Sul.
- O episódio causou tal consternação que a Organização
das Nações Unidas (ONU), através de sua Assembléia
GeraJ, deliberou~ pela Resolução n~> 2.506, de 21 de novembro de 1969, conclamar todos os Estados e Organizações a comemorarem, com cerimônia solene, o DIA
INTERNACIONAL PARA ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL, no dia 21 de março de 1970,
tO~> aniversário da heróica manifestação de Sharpeville,
Era intenção da ONU que essa comemo-ração expressasse a solidariedade da comunidade internacior:tal ao povo
oprimido da Âfríc:a dg Sul e, aSSim, se ~ornasse en} contríbuíção: a esse mesmo povo, como -apoio à~ua luta desigual contra o apartheid.
o·cEAB, coereilte com sua linha de.ação, pautada em
propugnar pelo fortalecimento dos vínculos indissolú~
veis que nos unem aos povos da África Negra, reafirma,
enfaticamente, sua solidariedade aos irmãos sulafricanos e a todos os grupos oprimidos, particularmente
quando essa opressão tem por fundamento as diferenças
raciais.
O CEA B, ne!>ta data, marcada por evocações de heroísmo e sacrifício, reafirma, igualmente, os postulados
da C-ar"ta de Uberaba, documento básico no qual negros
brasileiro_s e entidades representativas de suas aspi~
rações, eXpressaram o posicionamento político dessa
parcela da população, Nessa Carta, os negros colocaram
os põriios principais de sua luta na busca do aperfeiçoa~
mento científico, cultural, técnico e profissional que ·lhes
perm.ita acesso aos frutos do desenvolvimento econômico c_social do País, que ajudam a construi! mas. que, ainda hoje, não lhis estão inteiranlente disponíveis.
A luta do CEAB é pela transposição" daS Oarfelra!>
(pobreza, analfabetismo etc,) que dificultam esse acesso.
E essa luta nüo é apenas do negro, ou em prol do negro, e
Passa:- nccessiriamente, pela emancípação política do
Povo ~rasileiro, através de eleições liVres e çliretas em to~
doS-os níveis, eis que, conforrrle insefto na letra L da
mencionada Carta de Uberaba, a supressão das eleições,
nessa forma, ê uma. manifestação de racismo e escrava~
gismo. Glória aos Mártires de SharpevH!e c que seu sacrificio rião ténha sidÕ em Vão.
Presidente Carlos Alves Moura- Secret.âr.io Waldimiro de Souza - Diretores; Lourierdes dos Santos- Natalino Cavalcanti de Melo- Lídia Garcia Bezerra de Melo
~-LeÓ -PC-ter figre- PrefeitO de Uberaba·~ Wag~er do
Nascimento.
_O_ SR. PRESIO~NTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Gãlvão Modesto. (Pausa.)
S. Ex~ está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurem a.

{Pausil..f -

-

-

S. Ex~ está ausente.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador José Lins. (Pau·sa.)
S. Ex~ esiá ausente.
Concedo a p_atavr_a _ao_!lobre_ Senador Ne)~on_Carn~j

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discu·rso.)- Sr. Presidente, Srs. ·senadores:
No rio São Francisco, entre Petrolina e Juazeiro, ocorM
reu,· recentemente, uma verdadeira hecatombe de peixes,
atribuída, no primeiro momento, à poluição das águas,
embora não exista grande número de indústrias Poh.iidoras na Í"egiãO. Sabe-se c.jUe o usõ ifidíscriminado de corrctivos,"Tertilizantcs ·e ·herbicidas, principalmente nas pTópriedades em declive, chegando a estação das chuvas, resulta no seu escoamento para os rios, provocando amor1andade de peixes, tornando a âgua imprópria ao uso humano.
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Mas não se trata apenas de um problema económico e
sanitário, senão tambÇm de uma agressão ecológica, inadimissível quando a Ciência já comprovou que o desequilíbrio biótico,_ provocado pela ação humana, poderesultar na esterilização de terras, _no desaparecimento da
faUna fluvial e terrestre, pi·orando as condições de vida
do próprio homem.
Paralelamente, noticia-se que o Pantanal de Mato
Grosso, uma das nossas maiores reservas biológicas, são
abatidas diariamente em média cinqUenta Iemeas de ja~
caré.
Informa. o Secretário de Meio Ambiente de Mato
Grosso, JOsé Pedro Cuthy Dias, que os caçadores inven~
taram um aparelho que imita com perfeição o som érrliti~
do pelo filhote em perigo, assim atraindo as fêmeas deja~
caré para o sacrifício.
No rio Negro,-uma pesquisa recentemente realizada,
revelou que há uma proporção de uma fêmea para dez
machos.
Uma recente expedição de cientistas ao Pantanal- da
Embrapa, do INAMB, e da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, procurando seis meses, não encontrou, no Porto de Manga, um só exemplar de jacaré com
mais de um metro de comprimento.
Falando a respeito da devastação produzida pelos
coureiros, disse à imprensa o secre_tário José Pedro:
"De um modo geral, os animais mais nobres do
Pantanal sul~matogrossense estão a caminho da extinção C não existem meios para conter essa marcha,
devido a diversos fatores, entre eles a aproximação
do homem, com as fazendas vizinhas as reservas naturais. Outro motivo é a grande facilidade para a
caça e a pesca predatórias, em função das condições
geográficas do Pantanal: a complexidade dos aces~
sos, s·ó conhecidos pelos nativos, c o grande número
- de lagoas, lagos e cupões."
A solução seria a educação de homem, para que os fazendeiros olhassem jacarés e .capivaras como vêem os
boh; nos seus currais. Ou, finalmente criar essas espécies
silvestres em cativeiro, o que não compensaria a perda
ecológica.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muíto
bem!)
O SR. PRESIDF.NTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte. discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já é tema bastante debatido entre nós a gravíssima situ~ção financeira das universidades públicas brasileíras.
Em algumas delas, a maioria dos furicionários tiveram
que ter seus salários complementadOs em janeiro passado, pois sequer atingiam o nível do salário mínimo com
o Ultimo aum~ntO concedido pela União a seus servidores. Os salários dos professores são sabidamente peciuenos.- Faltu verba para pesquisa, para viagens e até para
manutenção de equipamentos,
Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senã.dores, reflete a crise maior pela qual passa o pa1s. Crise que jâ se arrasta
por· anos de recessão incontrolada c cuja solução não se
vislumbra no quadro dessa cruel política cconômica.
É com esse pano de fundo, aliás, que freqüentemente
voltam as ameaças de implantação do ensino pago em
nossas universidades públicas. Ameaça porque, como jã
insisti desta tribunà, isso constituiria· mais uma discriminação contra aqueles de menor renda, além de representar também uma flagrante tentativ~ dr; desobrigar o Estado _de Ufl"la de suãs responsabilidades maiores, que é a
de prover, em todos os seus níveis, .educação ao povo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Há sete dias, um grupo de estudantes da Universidade
federal da Paraiba está em greve de fome cm protesto
contra a elevação de 700% (setecentos por cento) oos.
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preços das refeições fornecidas pelo restaurante universitário.
Será necessârio lembrar aqui que só se utilizam dorestaurante universitário, a-queles estudantes carentes que
não têm alternativa de se alimentarem em outro local?
Só aqueles que não conhecem a realidade nordestina poderiam pensar ao contrário. No meu estado, 90% dosestudantes da Universidade Federal da Paraíba são cadastrados como carentes. Utilizam-se, portanto, do restaurante universitário aqueles que realmente precisam dele.
E como poderiam, Senhor Presidente, Senhores Senadores, esses estudantes carentes fazer face a um aumento de
700%?
Eslou informado, Senhor Presidente, Senhores Senadores, de que o próprio Reitor Berilo Borba vem hoje a
Brasilia para expor a grave situação ao Ministério da
Educação e Cultura c solicitar. um tratamento diferenciado para a Universidade Federal da Paraíba, pois lá os estudantes não têm mesmo como arcar Com- os novos
preços.
Faço, portanto, desta tribuna, um apelo às autoridades resposâvcís do Ministério dà Educação e Cultura
para que atendam às reivindicações dos estudantes da
Universidade Federal da Paraíba, como única forma de
solucionar esta situação .indesejável, acatando tambêm
ao seu Reitor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Se~ador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, o transcurso do ]I' aniversário da Administração do
Governador João Alves Filho ensejou, no Estado de Ser·
gipc, expressivas manifestaçôes de apreço, e ap.lausos generalizados provenientes dos vários segmentos da população.
Desde Jogo, devo acentuar o reconhecimento do povo
sergipano, rel.:itivamente à notávd capacidáde emPfeendcdora, à competência técniCo-adiníri1Sfi"atTva~ser-iedade~
compostura, probidade exemplar e incomparável dedi·
cação do Governador João Alves Filho, no desempenho
de suas complexas responsabilidades, no que tange ao
Governo c à Adminísti-ação de Sergipe, numa ·corijuntura adversa de calamidade climática e precariedade dos
recursos financeiros, técnicos e humanos disponíVeis.
Comemorando o seu primeiro ano à frente do Executivo Estadual, o Governador João Alves Filho, inaugurou
em Monte-Alegre e Poço Redondo, a primeira etapa da
Adutora do Sertão.
Em seguida, à noite, depois de avaliar as dimensões do
que lhe foi possível realizar, prestou contas de suas ati vi·
dades através da televisão e da imprensa, avultando, na
sua magnífica exposição, o ''Projeto Chapéu de Couro",
no interior do Estado, e o lançamento de. um novo
projeto-impacto, por ele deriominada~'Projeto Capital",
destinado a transformar a fisionãmia de Aracaju, 3.través
de vastos programas integrados de modernização e melhoria das condições de vida dos habitantes de Aracaju.
Com o "Projeto Capital", obter-se-â; de-fato, uma radical transformação_urbana e social que, a exemplo do
"Projeto Chapéu de Cou_ro", ensejará novas alternativas
de renda, e geração de empregos, com reflexos profundos e imediatos no concernente à elevação dos índices da
qualidade de vida dos habitantes de Aracaju, de tal forma que, em conseqilênci~ dos empreendimentos programados e das realizações previstas, o ''Projeto Capital"
promoverá, simultaneamente, a aceleração do processo
de desenvolvimento global auto-sustentado de Sergipe.
Congratulo-me, por conseguinte, c.om o Governador
João Alves Filho, desejando-lhe o prosseguimento de
uma gestão realizadora, eficiente e, sob-tetudo, profundamente humana, norteada pelas diretrizes de uma política de bcm-estar, trabalho ejustíça social, para felicidade de todos os sergipanos.
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Finalizando, requeiro a incorporação, ao texto destas
ligei;-~s considerações, do pronunciamento que o Governador João Alves Filho fez, atr~vés da televisão, denso
de informações concretas, acerca dos. resu!lados de sua
profícua administração, além das perspectivas que delineou para os próximos anos de seu dinâmico governo,
assim como, das declarações que prestou, referentes ao
"Projeto Capital". (Muito bem! Palmas. O orador é
cumpximentado.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR.
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR JOÃO
ALVES FILHO. PRESTANDO CONTAS AO POVO
SERGIPANO, DAS SUAS ATIVIDADES. PELA TE·
LEVISÃO. NO DIA 15 DE MARÇO DE 1984.
Boa-noite para todos os sergipanos:
O exercício da função públíCa é uma tarefa que envol·
ve aspectos importantes, como se fosse uma balança: de
um lado_, o peso dos deveres, das obrigações e das res·
ponsabilidades, e, do outro, para alcançar o equilíbrio, a
satisfação do dever cumprido e.da consciência tranqaila.
Ao completar meu primeiro ano de Governo, à frente da
administração do Estado de Sergipe, trago para toda a
gente sergipana uma mensagem, que é uma declaração
de fé e de otimismo nos destinos de Sergipe.
Meus amigos:
Durante esses primeiros 366 diaS CõrilO--Gove!rrlidor,
nunca esqueci o enorme dever de gratidão que tenho
com todos os sergipanos, pela votação maciça como me
conduziram aó ..Olimpio ·campos''.
Uma âCinonstraçào p~r demais eloqilente de carinho e
de confiança, à qual não posso faihai, e não falharei,
pela mercê de Deus.
Durante esse primeiro ano exerci minhas funções _de
Góverhador- com a rilente voltada para as soluções dos
problemas maiores de nosso Estado, sendo obrigado_pelo fato de governá-lo no bojO d.:i mais graVe crise q~e
nos atingiu- a realizár um governo atípico, mais fora
que dentro do gabinete, viajando muito em busca de re-cursos e- de melhoria pãra o Povo de Sergipe.
Já se constitui rotina extremamente cansativa sair no
a~I_ão das 4:00 horas da rn~drugada para o Rio de Janeiro, para audiência-s pela manhã; já. às 13 _hofãs estar no
··Galeão" para outro vôo a Brasília, para perigrinações
ministeriais à tarde e, finalmente à noite, estar em outro
vôO de_volta para Aracaju. Não é fácil! E: extenuante em
termos pessoais, além de sacrificio penoso para minha
família, de cujo cantata tào necessário me privo, até porque, mesmo quando em Aracaju, os despachos com os
SecrCiâiTóS- Costumam avançar rlOíte· iideriii-o.
Mas, não_ poderia ser diferente, pois com essa crise,
que--e a pio-r jã registrada em toda ã. História do Brasil, ficar no Palií.Cio de braços cruzados, esperando milagres,
sem ir garimpar nos corredores do Planalto e nos gabinetes oficiais, teria sido, sem dúvida, um verdadeiro desas·
trepara a ·economia e as necessidades de nosso Estado.
N_o _interior çlo Estado, onde _a secé3.,de forma bruta!,já
faz da miséria um lugar Comum, ltá quãse seis anos seguidos, concentrei o poder de ação do Governo em um
programa voltado diretamente para o interior do Estado
e o homem do campo.
Há quem diga que sempre que tenho oportunidade,
falo sobre o Projeto "Chapéu de Couro", m<i.sissok muito natural, poJ"_que esse programa é_ de: fato muito importante, e é bom que se frise que o Projeto Chapéu de Couro tem sido elogiado em todo o P_aís, inch,1s_ive pela SUDENE, e ?S suas linhas mestras serão.o roteiro do Projeto .. Nordeste", que será deflagrado em todos os Estados
desta Região.
Não quisemos cruzar os braços diante_ de uma situação que se costumava, erroneamente,_ classificar
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como um fatalismo ou uma destinação macabra, incontornável e definitivamente irrealizável. Não acredito em
improvisações, daí por que o Projeto "Chapéu de Couro" no setor de recursos hídricos ê to_do ..ele baseado em
planos e experiências técnicas, com estudos de viabilidade econômica e de rentabilidade.
Os lençóis subterrâneos de água de Sergipe estão classificados e as reservas de sua superfície estão perfcitameote: __ ç:HJ11~$ionadas e o seu aproveitamento definido
e.m tçrmqs técnicos acurados. Nessé primeiro ano de Governo_ perfuramos mais de 250 poços-artesianos e recuperamos maii 100 que se encontravam imprestáveis_. Hoje,
mais de 400 povoados são servidos com abastecimento
d'água, beneficiando diretamente mais 100 mil pessoas.
Ora, quando sabemos que /0% das doenças que atingem
nossas crianças no Interior, e as conduzem à morte, têm
sua origem na água de má qualidade ingerida por elas,
podemos avaliar a importância dessas obras. E: por isso
que a COHIDRO já está aparelhada para perfurar 2
poço.sjdiâ, c com os novos cquipamenlos adquiridos
dentro cm breve estará ~pta a perfurar 3 poçosjdia.
Creiam, nenhum Estudo realiza hoje, no gênero, um
esforço maior. Anteontem, o Presidente Figueiredo, que
nos honrou de modo extremamente significativo, com
sua presença em nosso primeiro aniversário de Governo,
presidindo solenidades de inauguração de várias obras
- além de trazer recursos vultosos para tantas outras
que empregarão milhares de sergipanos. Pois bem, o Pre·
si dente Figueiredo inaugurou a duomilionésima cisterna,
com uma média de 30 mil litros cada uma. Essas 2.000
cisternas, que vão garantir água para uma família inteira
num uno sem chuvas, foram intregues gratuitamente aos
pequenOs proprietários rurais de Sergipe, e a EMATERSE já está trabalhando em mais de 4.000 propriedades a
serem concluídas até setembro. Nada semelhante foi feito ou está sendo feit'o em todo o Nordeste. Já estamos
construindo cerca de 300 quilómetros de adutoras, o que
representa mais do que o duplo do que está sendo construído em todos os demais Estados nordestinos.
Honra-nos, portanto, ratificar que o pequeno Sergipe,
com enormes difiCuldades, realiza dC -longe o miiõr volume concentrado de obras contra as secas em todo o Nordeste.
Agora_ mesmo estamos iniciando a construção de sete
barragens que irão quintuplícar o total de água armazenad~ em todo o Estado.
Em Sergipe, as frentes de emergência, num esforço único do Governo do Estado, são pagas a cada quinze
dias, enquanto cm outros Estados este prazo chega até
45 dias. Ademaís, para racionalizar os trabalhos nas
frentes, de forma a serem realizadas obras consistentes,
temos por conta exclusiva do Governo do Estado 50 tratares, o que já nos permitiu concluir S-8 aguadas em
vários municípios do semi-ãrido, que se constituirão em
forte antfdoto contra a:s ·secas.
Meus amigos:
Posso garantir-lhes que tudo isto que está sendo feito,
e muito mãis que estamos deixando de mencionar, é um
grande esforço, somente possível por causa da dedicação
e da capacidade dos que formam o staff do Governo. E.
um privilégio e uma segurança reunir tão devotados
companheiros e tão dignos combatentes para esta luta
dura e indormida, dedicados à -causa comum de fazer o
melhor por nosso Estado. É claro que nesse primeiro ano
de Governo fizemos de nossa .determinação ao trabalho
em benefícío do povo sergipano nossa n1aior ação políti·
ca, e acho que todos concordam comigo que sempre a
melhor maneira de fazer política é trabalhar pelo povo,
diante da quadra económica-. Conjunturalmente difícil,
tornou-se imperativamente a opção por um governo ~tí
pico, viajando sem!_!.na!mente, valendo ressaltar a compreensão e o apoio fundamental demostrados pela Assemblêia Legislativa pam este procedimento singular,
mas que, diferentemente, estaria aqui com uma administração esvaziada de obras, com pagamento do funcionalismo atrasado, com os males decorrentes do imobilis-
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mo. Na área da Educação, elaboramos um programa de
.ampliação de novas salas de aula, contando com o apoio
dos Srs. Prefeitos, e este ano estaremos criando mais I72
salas que abrigarão mais 13.000 aTiincis, sendo o setor da
Educação de fundamental importância, já que Sergipe
tem 48.6% de analfabetos. Pretendemos nesse segundo
ano de Governo implantar a TV Educativa que desempenhará papel essencial na cultura e educação do nosso po-

vo.
No sctor da saúde estão-Sendo construidas nove salas
de parto em municípios carentes, e na próxima semúia
estarão sendo entregues, através de convênios, 25 ambu--

lâncias a 25 riii.ú1idpios, qUe propO-rcionarão uma maior
agilidade no transporte dos doentes aos hospitais com.
conforto, higiene e segurança, Além disso, duas obras de
fundamental importâncill: o começo do_ Hospital de
Nossa Senhora da Glória e o Projeto do Hospital de
Pronto- Socorro, hoje já pronto e com a concorrênCia de
obrus prevista para o mês de abril.
Outro aspecto de profundo significado socía[ na área
da Saúde foi a ampliação do prograina-PNS, que impiica
a alimentação gratuita de crianças até seis anos e tis gestantes. Com o agr-avamento das- secas--e-da situação económica, como um todo, sentimos necessidade premente
de ampliar o universo antes atendido. Dessa forma, de
25.000 -óenEficiri-dOs, amPliãiDoS pa-rã 125.000, ou ·seja-, 5
vezes mais, levando inclusive pela primeira Vez esse im..::
portante programa assistencial às mães e crianças dosofrido semi-árido, pasSando a aielldei-a -pOpulação de 26
novos municípios, com repercussões humanas -inexcedíveis.
Meus prezados conterrâneos, o desemprego é a principal preocupação do meu Governo e neste primeiro ano
conseguimos, com muito esforço (e--nem sei quantaS vTigens e horas de vôo), recursos para obras, suficientes
para proporcionar às empresas locais COndiÇõiS de asse::gurar um nível de emprego que garantiu a tranqUilidade
para milhares de trabalhadores. E aí estão as obras do
Conjunto "Orlando Dantus", cerca de 4.000 casas, e
quase mH casas no interior do Estado, além dos !50 km
de estradas pavimentadas que estão sendo construídas
no interior do Estado, das escolas, de 70 municfpios
energizados, enfim, um verdadeiro canteiro de obras que
assegura milhares de empregos.
Todos vocês sabem que Aracaju, além de Capital do
Estado, a Capital de todos os sergipanos, abriga quase
I jJ da população do Estado inteiro; de maneira que que· remos anunciar para todos os sergipanos, neste primeiro
aniversário de Governo, um novo projeto, o Projeto Ca~
pital, que, como o nome está a indicar, centralizará suas
ações-em obras em Aracaju. Uma dessas _obras- sonho
acalentado por todos os aracajuanos- vai ser realidade.
Anteontem assin-amos com o BNH, através do Ministro
Mário Andreazza e do Presidente do BNH, Nelson da
Matta o contrato de alocação de recursos para o início
das obras da rede de esgotos de nossa Capital. Mas, o
Projeto Capital é muito mais do que a rede de esgotos de
Aracaju. O Proje(o Ca:pítal será o novo Hospital de
Pronto-Socorro, e a ampliação, além da total modernização e remodelação do .. Parque d::~ Cidade", já cm andamento; o Projeto Capiütl será a construção de um
complexo de cultura e lazer na antiga "Caixa d'Água",
ali no alto da Rua de Itaporanga; o Projeto Capital será
a ampliação do asfalto da orla sul da Atalaia até o Mosqueiro, pela margem atlântica, com urbanização da área;
o Projeto Capital será a construção de casas populares,
num m~'tirão do povo construindo suas próprias casas.
O Projeto Capital será a recuperação de favelas e de casebres, e o Plano denominado "AGLURB" em prefeitura, aplicando em novas avenidas, pavimentação e saneamento de ruas da periferia; o_ Projeto Capital é maís se-_
gurança, com mais delegacias, reaparelhamento e condições para a polícia, militar e cíVH, oferecer paz e tranqUilidade ao povo sergipanO:
_____ _
Meus prezados amigos, nada do que disse ê entusias~
mo de primeiro ano de Governo. Essa ê a r:alidade. Pre-
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feitos, líderes polítícos, integrantes do Judiciário,- comandos militares, sindícalist3s, empresáiios, todos tém
participado desse esforço, que não é apenas do Governo,
mas de todos nós, particularmente de nosso homem comum, nossa gente humilde, que não tem faltado com seu
apoio decisivo, e sem o qual nada poderia- fazer, cada
qual realizando Õ melhor que pode neste momento histórico tào difícil da Nação brasileira e de nosso Estado.
Nào pretendo com este pronunciamento de primeiro ano
de _9ovcrno fazer um::~ prestação de contas, mas reafir:
mar com essa mensagem que, apesar dos momentos de
crisC e de dificuldades, tenho renovado fé em Sergipe,
Sergipe que sabe lutar contra ::1 adversidade de seis anos
de seca. Sergipe que nào se dobra, que confia em Deus e
no amanhã. Renovo, portanto, a minha profissão de fé
de que, com trabalho e com a mercê de Deus, alcançaremos dias melhores para o povo sergipano.
Boa-noite.
DECLARAÇÃO DO GOVERNADOR JOÃO ALVES
FILHO, RELATIVAS AO ""PROJETO CAPITAL".
. O PROJETO ÇAP!TAL E AS
SUAS OBRAS
-Na sua explanação sobre o Projeto Capital, o Govern_ador do Estado anunciou o Yolume de obras qu_e s_erã
executado. Disse que o Parque da Cldade sofrerá profundas reformas com a_ implantação de lagos, pedalinhos, mini-zoológic_o, quadras de esportes, churrasqueiras. campos de futebol e vários outros equipamentos ur~
banas.
Na antiga Caixa d'água (Caixa d'água do Macaco) na
rua ltaporanga- um dos pontos altos do projeto- será construído um grande complexo que vai atrair o turis-mo e possibilitará aos artistas sergipanos um espaço para
a criativid::tde (::ttelier de pinturas, teatro de arena, salas
de exposição; projeção dentre outros).
Previstas no projeto estão ainda obras que implantarão uma nova via asfáltica na Praia de Aiã.hlla (18km de
extensão e até o Mosqueiro) dando uma visão urbanística modema de toda orla.
O centro de Aracaju será modernizado com a interligação da Praça Fausto Cardoso com a Praça Almirante
Tamandaré e Parque Teófilo Dan tas com obras de urbanização e rejuvenescimento da cidade. Na área de segu-rança pública - para garantir a tranqaitidade da população- serão instalados PM Boxes (postos policiais nos
Bairros da cidade) e um moderno sistema de râdiocomun-icação. O turismo terá tratamento privilegiado com
preparação de mão-de-obra especializada e aumento do
parque hoteleiro (será construído um hotel de Categoria
internacional, na Praia de Atalaia numa área de
55.000m 1),

Uma Nova Aracaj_u
O Projeto Capital vai construir casas em projeto de
mutlrão (os pi-óprios moradoies, treinados, farão suas
cas_as_ com material de construção financiado a longo
prazo), grandes ãreas para o plantio de hortaliças criando novas alternativas de renda para a comunidade.
O Governador disse ainda que o Projeto Capital, a
exemplo do Projeto Chapéu de_Couro- também vai dar
enipregos para os sergipanos e vai envofver, além da Prefeitura Municipal, vários outros órgãos estaduais (DESO, COHAB, ENERGIPE,o DER, NUTRA C, dentre
outros).

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Milller.
O SR, G_AI)lÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o segu:~-~_'~êj.~íscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:. .,. . '..-;.f'a.-"
_
·.~~:3:49/~~~!' é um Estado em pleno desenvolvimento,
ape_sa.~ .dQs, pe_sares.
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Sendo como sempre se preconizou a catapulta natuaral da conquista e integração da Amazônia, Mato Gros~
so torna-se-á, graças aos esforços dos pioneiros, especialmente dos bons elementos que têm ido para a "terra de
Rondon", enfrentando ainda grandes dificuldades, em
função d:l própria natur~za bravia, paralelamÇ'nte, a um
desgoverno que se cara~teriza pela megalomania e total
incompetência, produto do despreparo do atual desgovernante, Mato Grosso_ marcha célebre na senda do progresso. Medidas tém_que ser tomadas, por quem de direjto, visando pelO ffienOs- ajudar àqueles que desejam trabalhar, cooperar para o ~regresso da região conseqUentemente do Brasil.
No caso que pretendo comentar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, trata-se do problema madereiro de Mato
Grosso.
O que se deseja é somente eqüidade.
Por que na área de exportação da madeira há diferencial da Conferência de Fretes para os portos d::~ Europa,
existentes a partir de Santos e Belém?
Melhor do que eu explica a situação o Dr, Octacilio
Borges Canavarros, Presidente da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, no oficio que encaminhou cm nome dos empresários da área, representados
pela Associação Profissional das Indústrias da Cons·
trução e do Mobiliário de Cáceres, ao Sr. Alm. Jonas
Corrca da _Costa Sobrinho, Superintendente da SUNAMAM, bem como ao Senhor Diretor da CACEX.
É justo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em última
análise o que desejam os madeireiros de Mato Grosso,
não há dúvida.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o documento, pelo qual a FIEMT, leva o problema ao Superin#
teridente da SUNAMAM e Diretor da CACEX. Fazemos um apelo a esses dois cidadãos que comandam importantes setores ligados a exportação que estudem com
a melhor boa vontade o pedido dos empresários de Mato
Grosso.
Eis o que diz o documento:
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO
ESTADO DE MATO GROSSO
OF. FIEMT No 005(83
Cuiabá, 12 de janeiro de 1984.
Hm~ Sr.
Alm. Jonas Corrca da Costa Sobrinho
MD. Superintendente da SUNAMAM - Superintendência Nacional da Marinha Mercante
Rio de Janeiro ~ RJ.
Senhor Superintendente,
o potencial do setor madeireiro no Estado de
Mato Grossa pode ser dimensionado não apenas
por suas reservaS florestais, como também por um
número jã considerável de índústrias instaladas.
Neste sentido, apoiada nos programas do JBDF
- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, esta Federação tem desenvolvido pesquisas ob-jetivando diagnosticar possíveis entraves a wn esforço de_ exportação de madeiras, de maneira a melhor atender os interesses nacionais.
Assiffi~ pode-se verificar que os Produtores exportadores sentem-se fortemente prejudicados pelo
diferencial da Conferência de Fretes pára os portos
da Europ:1, ex,istentes a partir de Santos e Belém.
Alegam os industriais mato-grossenses, pioneiros
na comercialização externa do mogno serrado que,
em função do maior movimento dos portos do sul,
historicamente gozaram de menor preço no frete
marítimo comparado com Belém. Aliás, uma vantagem essenciaJ que compensava, em parte, seus maiores custos concernentes ao longo transporte rodoviário até o porto.
Entretanto, em meados de 1982, os exportadoi-es
do Pará conseguiram não só a equiparação no custo
do frete marítimo, como, inclusive, uma vantagem
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de lO UI dólares a menos, por tonelada. Mais re-centemente, os empresários paraenses alcançaram
nova reduç5o, aumentando o diferencial a seu favor
para 20 U$ dólares por tonelada, equivalente a mais

de 22% do frete total.
Não discordamos da validade da medida conquist<tda pelos empresários paraenses, pelo contrário, as consideramos como fundamental para
manutenção de suas condições concorrenciais no
rncrcudo mundial, vez que são conl1ecidas as desvantagens de custos existentes na Conferência de
Fretes para os portos brasileiros cm confronto com
o que pagam os produtos africanos e do sudeste
asiúti..:o, nossos principais concorrentes no comércio internacional de_ madeiras tropkais.
Nossa pretensão é a sustentaç~o da cornpetitiv"ídude da produção estadual através da equiparação
de custos, ou seja, que o frete oceânico, -para o noite
europeu, a partir de Santos, seja também reduzido
em 20 US dólares por tonelada.
Convém salientar que consultas formUladas por
agentes comerciais de empresas locais ji.liilo a Ficleraçào do Comércio Madeireiro da Grã-Bretanha,
resultaram em informações_ de que a Cáriferência de
Fretes adotou tais medidas para o porto de -Be!éin,
não por redução dos custos operacionais de seus
membros, mas em reconhecimento do declínio do
valor da libra frente a moeda tarifa (U$ dólar) e
para promoverum crescimento contínuo âo coméf- cio AmazôniafGrã-Bretanhu.
Enfatizando a tese de que Mato Grosso precisa
ser, de fato, reconhecido c tratado cm toda sua amplitude como parte integrante da Amazônia Legal e,
ainda, em defesa da sobrevivência e expansão da indústria madeireira no Estado, vimos solicitar as imprescindiveis gestões de Vossa Senhoria.
Certos da compreensão c apoio, apresentamos a
Vossa Senhoria nossos elevados protestos de considcruçãu.
Atenciosamente, Octacílio Borges Canalarros,
Presidente.
Ew o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre St:nadur Rtlimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PAJlENTE (PDS - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~:s, venho de receber, da laboriosa classe dos seringalistas do Amazonas, um apelo dramático que representa,
em síntese, o desespero tcrrfvel de um grupo de homcn~
que, acreditando ainda na destinação luminosa e promissora do nos~o Estado e rlo nosso País, nega-se a abandonar a luta desigual que vem ma-ntendo há mUitos aiios no
seio obscuro da floresta, para conservar produtivos os
seringais espalhados por toda aquela imensa região, na
convicção patriótica de que a borracha, Sr. P·resídente e
Srs. Senadores, como matéria-prima indispensável a
uma enorme gama de atividades industriais, Precisa ser
encarada como uma das maiores fontes de riqueza desta

Nação, em condições _de a ela oferecer um suporte económico da mais alta significação, exatamr:nte numa fase
cm que todos nós, de todos os quadrantes da Pátria comum, vam9s nos sentindo cada vez mais asfixiadas pelos
nocivos efeitos-de um desequilíbrio sócio-económico sem
similar cm nossa História, com reflexos os mais danosos
c mais trágicos para a comunidade nacional.
E o importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, numa
hora cm que t:mto se apregoa a necessidade premente de
uma conjugação de esforços sempre maior, é que possamos compreender que a purrt e simples convicção patriótica daqueles homens abnegados, não basta, de modo algum, para garantir o prosseguimento da sua luta e,
sobn:tudo, da sua vitória, que em última análise, é a vi~
tória dos interesses nacionais mais legítimos e mais autênticos. O que é preciso, ácima de tudo, é dar a eles o
<lpoio logístico essencial, básico, fund01_mental, a fim de
que, Sr. Pre..c,idcnte e Srs. Senadores, possamos realmente
superar a débàcle que começou nos idos de míl novecentos e treze, quando, contra as trinta e nove mil trezentas
e setenta toneladas de borrachU natural exportadas pelo
Brasil, a produção asiática comparecia no mercado internacional com quarenta e sete mil seiscentas e dezoito
toneladas de borracha cUltivada, quebrando- assim o monopólio brasileiro de uma vez por todas.
Como se vê, o despreparo, a falta de interesse e o
abandono não são de agora. Existem desde que um jovem-botânico inglês, Henri Wiekham, que permaneceu
por longos anos estudando as nossas árvores gomíferas,
acabou afinal conseguindo plantar e, em 1867, levar setenta mil mudas da nossa Hévea para o .. Kew Botanical
Gardcm" de Londres, transplantando depois duas mil
mudus para a Malúsla inglesa, e já em mil novecentos e
quinze. a produção brasileira permanecia em tomo de
trinta e sete mil toneladas, enquanto a do Oriente ultrapassava as cem mil toneladas.
E brevemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os produtores asiáticos \."ào reeditar a façãnhã que os árabes
conseguiram realizar com o petróleo, criando, a partir
do extremo-Oriente, o rubber-dúlar, à semelhança do
pctro-dúlar dos árabes, tendo em conta, Sr. Presidente e
Srs. Sena~ores, qu_c a borracha natural continua insubstj1lJ.ível para ª- fabrigção de um grande número de produtos.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, queremos
apelar <!O ExmQ Sr. Ministro dO Planeja.mento, no sentido de que os recursos destinados ao financiamento da
nossa produção gomífera sejam liberados o mais urgentemente possível, e não apenas em junho, como anunciado, considerando que, a partir de abril, as águas começa-m a desCer nos altos rioS, tornando-se sem condições de nenhuma navegabilidade e impossibilitando,
dessa maneira, o transporte de produtos de artigos indispCnsâveis ao Sustento e à manutenção dos seringais, pois
tais artigos e produtos representam o apoio logístico de
que carecem aquelas regiões longínquas_ para garantir a
sobrevivência.

Que o Sr. Ministro do Pluncjamento, portanto, entendendo us razões deste apelo partido dos seringalistas
amazonenses em tom de indisfarçável dramaticidãde, libere_ os recursos destinados ao financiamento da produção de borracha, sob pena de acontecer um colapso
total, de consequências imprcvisivei~ não apenas para o
Amazonas, mas para o Br.lsil de um modo geral.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
OS~. PRESIDENTE !Almir Pinto)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a próxima, das 18 horas e 30 mint.J-los. a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n971, de 1978 (NI' 750/72, na Casa de Origem); que ie-gula a atividade profissional nos jornais de empresa, tendo

PARECERES, sob n9s 243 a 245, de 1981, das Comis-

sões:
-de Legislação Social, favorável, com emenda que
apresenta de n~' I -CLS;
- de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à
emenda da Comissão de Legislação Social; e
- de Economia, favorável ao projeto e à emenda da
Co-missã() de Legislação Social, com emendas que apresem a de nvs 2 e 3-CE, e voto vencido, em separado, do
Senador Marcos Freire.

-2_ Discu~~à9, em turno único, do parecer da CQmissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~> 51, de 1984
_(n9 52/84, na Origem), de .~0 de janeiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete il
dt.!libcraçào do Senado a es.:olha do senhor Octávio Luiz
de Bcrenguer Ces~r, Mimstro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, pdl'<l exercer a função de Embaixador du Brasil junto a R~pública de Trinidad e Tobago.

-JDiscu~são,

em turno único, do parecer da Comissão
de Reia(,;Õt:s Exteriores sobre a Mensagem nl' 54, de 1984
(n" 65/S4, na origem), dc28 de fevereiro do corrente ano,
pela qu:Jl o Senhor Presidcnt~ da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil junto a Républica da India, para, cumulatiYamente, exercer a
função de Embiiixador do Brasil junto à República de
Sri Lank;.t.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra-

da-a -sessão.-

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.).

Ata da 1411 Sessão, em 21 de março de 1984
2~
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Nunes- Almir Pinto- José Lins- Virgílio TávoraMartins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Marco Ma-

ciel- Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pórto - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana- João
Calmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla Nelson Carne!ro- Itamar Franco- Murilo Badaró-
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nt 25, de 1984
Dispõ~ sobre o registro de pessoasfiSicas oujuri'dicas junto às Casas do Congresso Nacional, para os
fins que especifica, e dá outras providências.

abuso de poder c~;;onômico, nos termos da Lei n~> 4.137,
de 10 de setembro de 1962.
Art. 69- Aplica-se, para efeito de caracterizição e repressão de Ufos de- abuso de poder econômico, o disposto
na Lei nt1 4,137, de 10 de setembro de 1962.
Art. 79 As Mesas Diretoras do Senado e da Câmara,
à vista das fichas de Registro e das Declarações prestadas pelas pessoas físicas ou jurídicas, providenciarão:
I - publicação de relatório semestral, de acesso público, contendo as. declarações prestadas pelas pessoas físicas ou jurídicas registradas;
li -convite para comparecimento, no mesmo dia,
hora e local, às pessoas físicas ou jufídicas qUe d-eftindem
íilteresses antagónicos áos de outrãS que tenhám marcado comparecimento às Casas do Congresso, suas comis~
sõcs e órgãos- de assessorameftio, -para prestação de- esclarecimentos ou subsídios.
Art. 89 A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação,
Art. 9~> Revogam-se as disposições em cÕritrário.
Justificação

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ As pessoas fisiCãs ou jurídicas, contratadas
ou voltadas, por seu objctiVo, para o àercíciO, aireto ou
indireto, formal ou informal, de atividades tendentes a
influenciar o processo- legislativo, deverão registrar-se
perante as Mesas Diretoras do Senado Federal e Câmara
dos Deputados.
Art. 2 9 As Mesas Diretoras do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados providenciarão o registro das
pessoas fisicas ou jurídicas, de que tmta o artigo anterior, e diStribuirão credellCiais para seu acesso a cada
uma das Casas do Congresso Nacional, regulamentando
o modo e limites de sua a:tuaç_ào,
Art. 3~> As pessoas físicas ou jurídicas registradãS
junto ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, deverão encaminhar às respectivas Mesas- Diretoras, até 30
de junho e 30 de dezembro- de cada ano, declaração dÕs
gastos relativos à sua atuação perante aquelas Casas do
Congresso, discriminando, n~cessariamente, as importâncias superiores ao valor correspondente a 21 ORTNs.
§ l ~ Da declaração prevista neste artigo constará_.
obrigatoriamente, quando prestada por pessoas físicas
ou jurídicas contratad<Js por terceirOs, a indicação do interessado nos serviços; o projeto cUja aprovaÇão ou re-jeição ê defendida, ou a matéria cuja discussão é desejada.
§ 29. Em se tratando de pessoas jurídicas, ou de asso»
ciações ou _esCritórios de .Serviço informalmente-Constituídos, serão fornecidos dados sobre a constituiçãO ou
associação, sócios ou associados, capital social, número
e nome de empregados e dos que, eventualmente, estiverem em sua folha de pagamento.
§ 39 As pessoas físicas ou jurídicas registradas declararão, além de outros elementos exigidos pelas Mesas
Diretoras do Senado e da Câmãra, o recebimento dequalquer doação de valor superior ao indicado neste artigo.
Art. 49 As despesas efetuadas fora da órbita do
Congresso, por pessoas físicas ou jUrídicaS registradas,·
serão, também, comunic-adas_às Mesas Diretoras do Senado e da Câmara, di!sde que ·relativas ão" irltU.íto de irifluir no prOcesso legislativo e na indução de correrii"eide
opinião favoráveis aos interesses defendidos, taiS coino
campanhas publicitárias em geral, reservas de espaço em
órgãos de comunicação e outraS assemelhadas.
Art. 5~> A omissão nas declarações ou em resposta a
indagações da Mesa Direioià áe -quatqueT das Casas do
Congresso, ou a tentativa de ocultar dados ou confundir
a fiscalização, íri1pUcará, de início, em advertência e, em
caso de reincidência, na cassação do registro da pessoa
fisica ou juddica, com o impedimento de seu acesso às
Casas do Congresso; sem prejuízo do encaminhamento
de documentação ao Co"nselho Administrativo de Defesa
econômica -- CADE, para a apuração e repressão do

O presente projeto visa ampliar e aperfeiçoar a disciplina legal dos grupos de pressão ou de interesse, com
atuação junto às Cas<.'l do Congresso Nacional.
Como é sabido, no âmbito das democracias modernas,
scrisíveis .às vicissitudes da realidade social, as transfor~
mações ocorridas nos tempos atuaís têm propiciado o
surgimento de socie_dades cada vez mais complexas, cujo
progresso implica na multiplicaç~o de interesses, ditada
pela crescente especialização e diversificação das atividades humanas.
Tal fenômeno deu surgimento aos diversos grupos representativos dos anseios dos distintos segmentos que
constituem a sociedade, os quais procuram pre..:;sionar o
poder público com o intuito de obter decisões co"mpatíveis com as suas -idéias e aspirações.
Vale destacar- como, aliás, já se afirmou- que "a
democracia social não exprime a vontade do homem empiricamente "insulado, mas referindo sempre a uma agre·
gação humana, -a cujos interesses se vinculou".
Nesse quadro, os grupos de pressão enquanto se emw
pe-nham por influir junto ao poder político pugnando
pela eficaz admlnistraçào dos legítimos interesses que
Cónvê"m ao desenvolvimento de suas atividades, deseii:tpenham -áeSfacado papel como força social caPaz de pi'O- -mover a aproximação entre a comunidade e o Estado.
Tal condiÇão de ImpOrtantes Veículos de afirmãçào da
vontade coletiYa é reconhecida no ensinamento de destacados publicistaS, entre eles J. H. Kaiser, segundo o qual
-qs-grupo_s de pressàQ situam-se na esfera intemediária entre o indivíduo e o Estado, representando interesses que
se tornaram politicamente relevantes. Sanchez Agesta, a
exempfo de M. André Mathiot, os conceitua como
"rOrças sociais, profissionais, económicas e espirituais de
uma nação, enquanto aparecem organizadas e ativas".
O mOmento brasileiro atuat, com a sociedade civil defendendo reivindicações cada vez mais ostensivas, _cria
condições favoráveís ao florescimento desses grupos organizados, buscando innuir nas decisões que afetam dtretUmCnte seus~ interesses.
O foitUlecimen"to-- do Poder Legislativo, decorrênCia
natUral do processo de aperfeiçoamento institucional
qUe -vive a Nação, haverá de deslOcar para o Congresso
Nacióil-al, a pouco e pouco, a estratégia de preSsão dos
grupos organizados ou em formação.
__ Daj,_a necessidiide de _se dotitr as Casas do Congresso
dos me_canismos adequadOs de utilização dãquelas fOrÇas
soCiais, e:Stabdecendo co.ntroles para resguardo do papel
maior que lhes incumbe.
O Regimento da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, reconhecem, já, a açào dos grupos de pressão ou
de interesse, ao permitir o credenciamento de representantes de entidades de classe de grau superior, de empregados ou empregadores, para que possam prestar esclarecimentos específicos, ãtravés de seus órgão técnico_s.

Alfredo Campos- Amaral fur!Uri---- Firnando Henrique Cardoso -.Severo Gomes -- BCncdito- F~.:rrr.:ira Henrique Santillo- Gastão Mliller- Roberto Campos
-José Fragelli- Affonso Camargo- Enéas FariaJorge Bornhausen -- Lenoir Vargas- Carlos Chiarcllí
-

Pedro Simon -

Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamõs nossOs trabalhos.
Sobre a mesa, projetá de lei que vai ser lido pelo Sr. J9Secretário.
~ lido o seguinte

Inquestionável, agora, face a realidade politic<~ brasileira, que se deve dispensar tratarnt::nto legal mais abrangente, capuz de compreender os mais diversificados scto·
res sociais.
Essa medida, desejada e necessária, há que revestir-se,
também, de instrumentos de controle que permitam prevenir e expurgar eventuais tentativas de canalizução de
interes~es inadequados e da má innuência do poder econômko, que possam distorcer as decisões das duas Casas
de representação popular,
O projeto de lei em causa, ao permitir a ampliação do
disposto"no Regimento Interno das duas Casas do Congresso pela POssibilidade de credenciamento, além de representantes de associações, de grupos, escritórios ou
pessoas físicas, visa, igualmente, estabelecer instrunientos d~ acompanhamento da vida financeira das entidades
c pessoas envolvidas no processo e viabilizar o indispensável jogo de pressão e contra-pressão de interesses,
sobre ensejar fiscalização do público em geral, pelo acesso a relaióríos -periódicos.
Estou certo, pela relevância da medida ora proposta, e
em face das razões aqui expostas, que, com o indis"pensável apoio dos eminentes pares, será o presente projeto
convertido afinal em lei.
Sala das S_essões, 21 de março de I984. Marco Maciel,
PDS-PE
LEGISLAÇXO CITADA
LEI N• 4.137- DE 10 DE
SETEMBRO DE 1962
Regula a

r~pres.<;ào

ao abuso do Poder Económico.

( Ãs Comi.~.1Ue.1· de Consliruiçào e Justi{'a, Direrora

e de Legislação Suáal.)

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Junior) O projeto lido, após publicado, scní remetido às comisSões corripetcntes.
0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-- PasstHe à
ORDEM DO DIA
Jtem

1:

Di~cussão,

em turno único~ do Projeto de Lei da
Câmara n9 71, dC 1978 (nt1 750/72, na Casa de origem), que regula a atividadc profissional nos jornais
de empresa, tendo
PARECERCS, sob n9s 243 a
Comissões:

245~

de !981, das

- De:_ Legislação Social, favorável, com emenda
que apresenta de nt1 1-CLS;
- De Educatào e Cultura, fa-vorável ao projeto e
à emenda ~a Comissão de Legislação Social; e
_ -De Economia, favorável ao projeto e à emenda
da Comissão de Legislação Sochli, com emendas
que ·apresenta de n9s 2 e 3~CE, e voto vencido, cm
Separado, dú se-nador Marcos Freire.
Sobre a mesa, substitutivo que vai ser lido pelo Sr.
Secretárío.

1~

~ lido 0 seguinte

EMENDA N• 4 -

SUBSTITUTIVO .

Dê-.se ao Projeto a seguinte redação:
'-'Regula a atividade profissional nos jornais de em..
presa."
O CongresSo Nacional decreta:
Art. 1~> A direçào e a redação dos jornais, revistas e
demais instrumentos técnicos dç diYJ.l_l_gaçào escrita, que

-
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SI.! !.!ditem crn empresas ou entidades associativas de qualqUt:r nature7.a, de:;de que também divulguem propagand<J o..:<Jmccl'iul di reta ou índiretamcntc, caberá a jornalista~ prnl'is:.ÍL)rwís regularmente habilitados, sejam distribuiJ<J~ grutuitamcntc ou não.
Parügraro único. Ficam isentas de obrigações as
puh!Íl:<H,;Ôc:-, que divulgarem apena.~ anúncios de apoio,
cm luta! inferior ao o..:LL~to material da própria edição.
Ar!. "~•.> Lsl.a lei entra cm vigor n>L data de sua pub!í-

..:o.rç~lll.

Ar!. 3'·'

Solicito aos Srs. funcionários as providência neces-sárias, :1 fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna~sc secreta às 18 horas e 45 minutos
c volta a ser públiea às 18 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDE;\ITE {Lomunto Júnior) - Nada
mais havendo a tratar. vou encerrar a presente sessão,
designando para <t.~e~sào ordinúria O_!!. amanhà a seguinte

Rcvog.um-St; as disposições em contrário.
Justifiea~:ào

ORDEM DO DIA

O Pr1rj<.:LO pretende tornar privativa de jornalistas pron~si<Jnais a direçào c a redaçào dos instrumentos de di\'ulgaçào escrita, editados por associações, e-mpreSas
não-jorn:rlí:.tiças e entidades de qualquer natureza, ampliando, dessa formu, o mercado de trabalho daqueles
profi.~~ion:ris.

É d..:saconsdhúvc! tl aprovação do prcifdõ na· fárnla
sugcrh.l:1 pela Cümaw, pois manda aplicar aos periódicos
d..: empresas tlS disposições do J9 do art. 3~> do Decretolei n\' 97:2, de 17-J0-69, u seguir trunscrito:

*

Votar.;ào, em tur:no único, do Projeto d_e Lei da Câmara n"' 143, de 1983 (n"' 4.120/80, na Casa de origem), que
altera a rcdaçiio do art. 112 da Lei n~> L711,dc28 de outubro de !952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n' 909, de 1983, da
Comissão
-de Serviço Público Civil.

"Art. 3"

* I"

Equipara-se à cmpresajomalistica a seção
ou serviço de empresa de radi1)difusào, televisão ou
.:incmtlUJ_grálica, ou d_e agência de puQI_idUade, on<.lc ::;cjam exercidas as atividades previstas
no art. 2~".
divulgaç~o

Ter-se-io., o.ssim, o. dwp!u cquiparuçào: us scçõcs são
equiparadas às empresas jornalí:.,ticltS, e os pc-ríodicos seriam equiparados its seções.
A matt:ria pode c deve ser trata<.la de forma simples,
l.jllC ...:onduzu ao pronto entendimento.
Assim, sugerimos a presente Emcndu Substitutiva, po:
sicionando a rnaL('f'iu cm termos mais adequados.
Sala das Sessões, 21 de março de 1984.- José Lins.

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) - Em diso projeto. as emendas e o substitutivo, {Pausa.)
Não havcnún quem peç<t a pulavra, encerro a discussão.
A matéria vui à Com[ssiio de Constituição e Justiça
para ex~tntc do projeto. das emendas e do substitutivo, e
às Comissões de Lcgislw.;ào Social, de Educação e .Cultura c de Economia. para exame do substitutivo de plen:'trio.
cu~~ào

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior)- Item 2:
Di:>CU$Sào, c-m turno único, do Parecer da Comisd_c Rclar.;õcs Ext~riorcs sobre a Mensagem n" 51,
Jc 198.;. ( n" 52/!S.t, n:l origem), de 30 de janeiro do
~.:urrcntc ano. pela qL!:tl o Senhor Presidente daRepúhlk<.t submete;.) ddibcruçào do Senado a esçolha
do Scnhl)r O..:tCl\'il) Luil de Bcrcguer Cczar, Ministrv de Segunda Cla~sc, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto lt Rcpúblka de Trinidad--e Tobaso.
~ào

Item 3:
Discu~sào, em turno único, do Parecer da Coniissào de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 54,
de !984 (n? 65/84, na origem), de 28 de fe't'ereiro do
corrente ano, pela qual o Scilhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
th> Senhor Jorg..: D'Escrugnolle Taunay, Embaixadür do Brasil junto~ República rla ln dia, para, cumul<ttivarnente, exercer a função de Embaixador do
Bru~il junto 1'l Repúblka de Srl Lanka.

As matérias constantes dos ítens n9s 2 e J, nos terinos
Ua alínea h J~,.1 ~trt. 40.:! do Regünento Interno, deverão
ser ;.tprcdadas em se~sào secreta.

Votaçiio, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 120, de 1981- Complementur, de autoria do SenadOr
C:unha Una, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26, de li de setembro de 1975, que unificOU ·o
PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob n"'s l:S58 e 859, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pelu constitucionalidade e
juridicidadc; c
-de Finanças, favorável.
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_bJJ;.:a, que dispõe sobre a proibição de importar alho, e
tendo

PARECERES. sob n<1s 817 e 818, de 1983, das Comissões;
-de Constitui~ào e Justi~a. pela constitucionalidade c
juridicidade; e
-de Economia, favorável.

Votaçii.o, em primeiro turno (apreciação preliminar da
con:>titucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regi'mento Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 280, de !980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a eScolha
de magistrados que devam integrar Tribunais comjurisdiçi:io em -todo o tcrrítório nacional, tendo
PARECER sob número 634 de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela -lncostítucionalidade,
coni- VOrO -vcncidQ do Senad_or José lgnácio Ferreira. -

Votação, em prirneiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen-- to Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 21, de 1983,
de autorhL do Senador Henrique Santiflo, que dispõe
sobre a redUção do preço do âlcool para venda aproprietários de_ veículos de aluguel empregados no transporte
inJividuãJ de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n~' 710, de 1983, da Comissão
-de Constitui~ão e Justiça, pela incoitstitu_C_iOilalidudc~-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) cerrada a sessão.

Lemnta-,W! a sessão
votação, cm turno único, do Requerimento n~" 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Fran~o, solidtãndo,
nos termos dos arts. 75_,_a,16 e77 ao Regimento {nterno,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros, no pruzo de 90 (noventa) dias, e.Jwminar e
avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasHeira
sobre fruudcs nos fretes de distribuição de derivados de
petróleo, bem ..:omo a extensão de subsídios concedidos
ao setor petrolífero (Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)
4

Votação cm turno único, do Requerimento n9 6, de
1984, de autorill dos Senadores Aderbal Jurema eJutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do iilciSo- I do art.
4ll:S do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Prcvidt:ncia c Assistência Social, a fíin de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise e_conômica e
financeira da Previdência e Assistência Social.

Votação, cm turno único, do Requerimento n? 896, de
19l:S3, de autoria da Senadora Eunice Michites, solicitando, nos te_riJlOS dos Arts. 75, c, 76, e 77, do Regimento
Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista,
composta de 5 (cinco) Senadores e 5 _(cinco) Deputados,
para no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados
da Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de 5ua política, e11:aminando ainda os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)
Votação, em primeira turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 16, de !982, de autoria do. Senador Lázaro Bur-

à~·

Está en-

18 horas e 49 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESS.W DE 79/03/84 !!QUE,
ENTREGUE.' .1 REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ano passado, acredito que os Srs. Senadores estão recordados, a imprensa brasilcir<r, e muito especificamente
a de Brasília, pelo Jornal de Brasílla, em seu editorial,
comentou um problema assaz importante, a questão da
desindexaçào do preço do {dcool ao da gasolina. O orador que ora lhes falu, aproveitando o tema levantado
pelo Jornal de Brasília, teve oportunidade de ocupar a
tribuna, no dia seguinte, para demonstrar exatamente isso, que não se justifica a continuação de..<;sa indexação do
ákool à gasolina. Eu demonstrava exatamente isto, que
o ákool havia passado por sérias dificuldades e quem
"bancou'' o álcool mesmo foi o povo, foram os taxhnen,
comprando os carros a álcool, dando condição, então, à
indústríã riacional para Uma fabricação maior de veículo
alcoolmotores.
Agora, há uma polémica entre os dois Ministérios, o
daS Minas e Energia e o da Indústria e do Comércio, ou,
mais r~edsamentc, entre S. Ex•, o Sr. MinistrO César
Cals, a S. Ex~. o Sr. Ministro Camilo Penna. O Ministro
César C<~ls quer liberar a venda da gasolina aos sábados,
dentro do raciocínio de que não é a não venda da gasolina nesse dia que irá deminuir a venda do produto. Pelo
contrário, o que está dificultando, digamos assim, a venda da gasolina é o preço alto de 564 cruzeiros, o-litro.
Mas o Ministro Camilo Penna não aceita isso.
Eu agorll fiquei numa situação difícil, porque lendo os
jornais, deparei-me com um novo aspecto da questão o
que não demonstra lá muita coerência no ponto de vista
do nobre Ministro da Indústria e do ComérciO. NóSestamos combatendo a indexação, para que o álcool não
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atinja preço exorbitmitC, e tenhll sua venda diminuída. A
gasolina sobe de preço, na dependência da desvalori·
zação do cruzeiro, do aumentO do dólar; porque compramos o petróleo a dólar, ninguém sabe até onde chegará esse preço da gasolina. Se Q_litro da gasolina chegar a
2 mil cruzeiros, o litro de álcool vai ficar bem encostadinho, dentro da proposta que o Minístério da Indústria e
do Comércio se propõe a fazer, contrariando o que todos
desejam: um preço estável para o -ãlcool. O Ministro Camilo Penna está imaginando um projeto, para mim muito sério, para os que_têm carro a álcool. S. Ex~ está pleiteando que os 59%, diferença álcool-gllsolin_a, passem
para 65%, ou seja, u_m aumcndo de 6%! Aí é que yai subir
mesmo o preço do combustível nacional, dificultando a
sua comercialização. E muito fácil de s~ explicar. Nós sabemos que o carro movido a gasolina tem um rendimento de 11 quilômetros, por litro, c o movido a álcool dá
um rendimento de 9 quilómetros. Ê preferível, então,
comprar o carro movido gllsolina~ Por quê? E que esses
dois quilômetros de diferença do álcool para a gasolina
n1io ofereceram estfmulo para se compfar o álcool. Ademais, o carro alcoolmotor tem um "arranque" mais demorado, principalmente pela manhã. E passarão a comprar veículos a gasolina!
Por isso, Sr. Presidente achei oportuno este pronunciamento. Pode ser que cu esteja errado, não sei, é questão mais de raciocínio, de lógica, porque se vamos subir
essa indexação de 59% ára 65%, e o carro a álcool dá um
rendimento de apenas 9 Kmflitro, e o a gasolina, de 11
km, lôgico que será preferível comprar carro movido a
gasolina.
O Sr. Virgflio Távora- Permite-me V. Ex• um aparte,
Seriador Almir Pinto?-

O Sr. José Fragelli - Se isso não ·acontecer, V. Ex•
não ficará satisfeitíssimo ...
O Sr. Virgílio Tavora- Continuo com o carro, continuo da mesma maneira, e, v. Ex• há de conc_ordar, sem
esbanjar aqui riqueza. que não seria o caso próprio, o
que iria fazer com que eU estivesse satisfeito ou não com
o carro a álcool, achando ser esta a solução do transporte indivídual brasileiro. Faça-me essa justiça.
O Sr. José Fragelli- Por patriotismo. e não por consumismo: ..
O ,S~.__ytrgílio_ Távora -

O SR. ALMIR PINTO - O problema é ex.atamente
este: é qu~ a -Situação do álcool, no meu entendimento,
podcdl melhorar muifo se, na verdade, conseguirmos
aq-uela- 3.jlldi áo_-Bl R O, do Banco Mundial, de trezentos
milhões de dólares. Mas ai há um impasse, é que o Banco
Mundial só quá -dar essa ajuda, esse incrementO ào
PROALCOOL, se o Brasil participar com 45%. Quer dizer. desses trezentos milhões de dólares _o Bra.<;il entrará
com 105 milhões!
Leio ainda:
O financiamento externo é sem dúvida Jundan'fehlal, mas não é a atma do PROÁLCOOL. Pelo
contrário os problemas internos são mais graves a
começar pelo orçamento estipulado para 1984. O
total alocado no ano passado foi de Cr$ 229,2 bilhões.. t.."Stando previstos Cr$ 263,4 bi_lhões.
Quer dizer é um aumento, de 15% apenas, dos recursos
nacionais.
Como se sabe, o Conselho Nacional de PetJóleo
interessado" na desestoCagem desSe combustí~el, em face das perspectivas de baixo nível de consumo durante o ano.

O. Sr. ALMIR PINTO --Pois nào, nobre Senador
Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Acho que V. Ex• pode ficar
tranqUilo a esse respeito, porque todas as pessoas que lidam, realmente, com o problema, se não chegam ao pon~
to de desindexação. c:o_m_o __v. Ex' deseja, pelo menos estão absolutamente certas de que essa percentagem de
59% não pode ser aumentada nem em um ponto. Fora
razões técnicas, que V, Ex• irá expor agora, há a da credibilidade. Montou-se todo um programa de atraçào do
consumidor, do usuário, à base, justamente, desse djfç~
rendai. Eu sou um dos_ usuários de carro a álcool c digo
a V. Ex• que estou satisfeitíssimo ...

Vezo da antiga UDN ...

parec~

Sr. Prcsiaentc, O que temoS esto_cada é a gasqlina. Eu
quero tOmar mais o tempo precioso" de V. Ex.'s, mas
desejava mostrar a não razUo de ser desse acréscimo de
mais 6% no preço do álcool, como indexação do preço
du gasolina. O Governo Federal, por estes dias, deverá
liberar, para o PROÁLCOOL, 18 bilhões de cruzeiros. Ê
a previsão para o mês de abril: 18 bilhões de c-ruzeiros. E,
com isto, o sistema terá um bom impulso.
O que corre perigo, se não vierem essas ajudas externa
e interna, é o fracllSSO do programa previsto para
1984/85, de 14 bilhões, aproximadamente, de litros de
O SR. ALMIR PINTO - Somos dois.
álcool.
O Sr. Virgfllo Távora- ... mas é à base desse diferenSr. Presidente, é um problema muito debatido esse do
cial que foi montado todo um sistema de atração para o
PROALCOOL e eu queria apenas trazer ao conhecimenusuáriO do carro a álco-ol. Deve estar recordado V. Ex•
to da Casa a anunciada iniciativa do Ministério da ln~
de que, atê 1982, a aCe"HUÇão do carro a álcool era muito
dústria c do Comércio que prejudicará o produto naciopequena. O ano do carro a álcool, diremos nós, foi 1983,
nal e as empresas que pretendam produzir mais carros a
em que máquinas aperfeiçoadas, motores aperfeiçoaaos
álcool. Como diz o Senador VirgLlio ·Távora:, eu tenho
c, ao mesmo tempo, esse diferencial, fizeram pender, de
um carrinho a álcool, lá no Ceará, o Senado adota os
maneira ·irreverSíVel, a tendência da escolha do us_uârLQ_ carros a álcool, a demanda é grande. E há, ainda, a van~
pelo carro a álcool.
- tagem de se gastar 41% a menos comparado ao veículo a
gasolina.
O SR. ALMIR PINTO- Eu agradeço a V. Ex• e que~
Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o apero ler, exatamente, um tópico de notícia:_ "Já está pratilo que faço a S. Ex~, o Sr. Ministro Camilo Penha, é pira
camente certo que o álcool custará, a partir de maio, 65%
permanecer como está a indexação do álcool à gasolina
do preço da gasolina, c não mais 59%, como é atualmenem 59%. (Muito bem!)
te':

O Sr. Virgílio nivora- Isso, eminente Senador, vai
depender da decisão da Comissão Nacional de Energia, c
posso garantir-lhe que as vozes contra esse aumento são
mais numerosas e acho que mais ponderáveis do que
aquelas Qutras a favor d_c_ssc._aumento. Só se mudar muito, daqui para lá.
O SR. ALMIR PINTO -

Que Deus o ouça!

n~o

DlSCURSO PRONUNC!A DO PELO SR. JOSE FRAGELLl NA SESSAO DE 19-3-84 E QUE,
ENTREGUE À REV!S.JO DO ORADOR. SERIA
PUBLlCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOS~ FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Prcsidl!nte, Srs. Senadores:
Desejo fazer algumas considerações a respeito das modalidades de escolha dos_ representantes do povo no Po~
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der Legislativo e no Poder Executivo, principalmente no
Executivo. através de duas modalidades: o voto _direto e
o \'oto indireto. Procurando ler c meditar um pouc-o
sobre o momentoso assunto, <.:heguci, Sr. Presidente, a
uma primeira conclusão: qualquer dessas duas modalid~ldes pode ser boa, dependendo de duas coisas: a primeira é que o processo escolhido o tenha sido de boa fé,
com·a intenção de dar ao Pais o melhor instrumento de
e"Scõlha dos seus representantes no Legislativo e no Exe·
cutivo. A segunda condição é que a modalidade de votar
para esses fins não tenha sido instituída para privilegiar
classes oU Partidos políticos. Aliás, a essas duas condições pode-se acrescentar uma pré-condição: a de que o
processo tenh-a sido fixadO liviemente por representantes
do povo que, por" sua vez, tenham sido legitimamente
eleitos. Não é preciso insistir, na verdade, em que o sistema eleitoral de escolha de candidatos, particularmente
pam os postos executivos da República c dos EstUdos,
não tenha sido em nosso País estabelecido livremente, senão pOr lHos autOritárioS dircfús e, às vezes-, indiretos,
por vía legislativa, mas sempre impostos de cima para
baixo, isto~. às vez~ do presidente~ditador, sem intermediário, em outras Õportunid::~des do Presidente ditador através de sua maioria no Congresso Nacional.
_Esses são OS-'~Jcios de origem da modalidade de csco~
lha do Presidente da República pela eleição índircta que
vigoram em nosso País, e que o povo, presente nas ruas e
nas praças públicas, não só cm número, mas em qualidade nunca vistos, luta para mudar. Não vamos, Sr. Presi~
dente, insistir nestes pontos só contestados no Parlamento por aquele~ qu~ se curvam_ ao alçar da vara do sempre
todo-poderoso e pelos que entendem que conservar o
mando é a única decisão política que lhes importa.
A mais insisteQte defesa que se faz das indiretas ne~_tes
nossos dias é que os Estados Unidos, a grande democra, da_ republicana e presidencialista, adotou-as e as_ mantêm. O Prof~sso_{NelSon de Souza Sampaio, num fiaóilho publicado na nossa Revista de Informaçio Legislatlv_a, lembra que us convencionais de Filadélfia escolheram eleição indireta por dois motivos: prirricli-O; o cargo
é tão relevante quC deveria ser feitU a escolhU Por pessoas
esclarecidas; segundo, para emprestar participação destacada aos Estados. E anota em seguida, o mesmo ilustre
Professor Nelson Sampaio, que o primeir-o objetivo foi
anulado porque os_ ele-itores de segundo grau, chamados
tambêm eleitores pl'-esfdenciais. descarregam os seus votos no candid<IIO do partidü. Como se eles tivessem recebido um mandato imperativo, aquele velho.mandato imperativo que existia desde a Idade Média, na França,
quando os elcítores de segundo grau eram indicados por
seus distritos, pelas suas provínc-ias para votarem certas e
determinadas matérias precstabckt.:idas e que constavam
na convocação dos chamados estados gerais. E que se
esse eleitor de Segundo grau não obedecesse expressa·
mente as déterminações do mandato recebido de seus.
eleitores, poderiam ser destituídos.
Por isso, muito bem lembra o Professor Nelson Sampaio que- ex_crcendo assim um mandato imperativo os
eleitores presidenciais - na verdade, a eleição se torna
direta e não indireta. Quer dizer, aquele primeiro objetivo dos convencionais de Filadélfia de que o processo de
eleição indireta seria melhor, porque a escolha havia de_
se fazer por pessoas esclarecidas, -anulado está. E também quanto ao segundo porque, nos Estados Unidos,
ninguém espera pelo resultado oficial da eleição pelos
eleitores presidenciais no mês de dezembro do ano da
. eleição, pois a eleição de novembro já traduz em resulta~
do os votos eleitorais correspondentes a cada Estado, e
toda a Nação já sabe quem será o seu futuro rrcsidente.
De modo que quando se reúnem os eleitores em cada Estado, para a eleição do Presidente, já nenhuma importâncía tem o fato para ressalt~r o valor dos votos estaduais, porque todu_a Naçàojú sabe quem é o eleito desde
o mês de novembrü.
As duas grandes razões apontadas como aquelas pelas
quais a ConstituiçUo amerlcanu ..:onsagra a eleição indi~
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reta do Prcsidcndc da República, hoje, já n:.iü têm m:.iis
motivo de ser c de cxistir. b.so é rcconbe.cido até mesmo
pelo emirlcnte representante d~ PDS, o Deputado Erna"
ni Satyro. no seu parc_ccr sobre u matériti. PermitariHrie
lê-lo:

Note-se que, nos Estados Unidos, a eleição também é indireta. O sufrágio popular elege um colégio
(composto de wntos membros quantos os senadores
e.deputados de todos os Estados) e este, em segundo
grau, elege o Presidente. 1': esse, ainda hoje, o direito
constitucionallcgislodo do_ País, se b~m que_, na pr~
tica, a eleição se toinou quaSe direta, poiqUe apreferência popular condiciona o voto do colegiado
que elege o Presidente, de quatro em quatro anos. 1::
um caso sui generis. E não é. t que, na verdade, as
chamadas eleições indiretus, nos Estados Unidos,
são eleições diret<lS sucessivas.
O Sr. Carlos Chiarelli- V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. JOS);: FRA.GELLI- Dou, com muito prazer,
o aparte a V~ Ex'
O Sr. Carlos Chiarelli- Ilustre Senador, eu gostaria
de que esse tema fos~c evidentemente e.nfoc.ado muito
mais à luz da realidade jurídir.:o-Políli.::a nllcio-nal. maS C·
que V. Ex• faz uma análise de Direito Comparado e,
sobretudo. de po!íticu.
O SR. JOSE FRAGELLI - Porque é no Direito
Comparado que V. Ex~s se apóiam.
O Sr. Carlos Chiarelli- Não, estarenlÕs )uitamente
discutindo sobre essa temátir.:a sem a menor questão.

O SR. JOSE FRAGELL! -

Sempre.

O sr. C ~trios Chiilrélli-_::·E. t11uit-o à vontade, enquan~
to debater esse tcmu de eleições dirctas e indiretas, porque sempre assumi mundatos parlamentares, com base
no voto popular. Mas. ne:;se exame da questão dos Estados lln idos. hú algumas referendas que conviria trazer à
tonu: _em primeiro lugar. o sistema norte~americano de
cleiçôc~. evidentemente um sisLema indireto, sístema de
segundo grau. não tem, na sua unanimidade histórica,
uma consciência entre o partido que mais votos obtém,
com o p:.~rtido que elege o Prcsidente. Três vezes, na história americana, o partido que elege o Presidente n~a é
<tquele que tem maior núnH.'to de votos nu eleição, o Ode
~~o _e.';;c.oJhidos os grandes eleitores ou os integrantes do
colégio eleitoml. Garfield. Cleveland, r<Jm lembrar dois
dos três exemplos cit<IdO!i, em pri~eiro lugar.
O SR. JOSE: FRAGELLI -

Mesmo Lincoln.

O Sr. Carlos Cbiarelli- Nilo, Lincoln fez- ã-maiori;.---~

O SR. JOSE FRAGELLI -

Não fez. Ex•

O Sr. Carlos Chiarelli- Data l'enia. fez! Seg"undo ãspecto: E lógico que assim seja e não haja essa cõáelação
de proporcionalidade que muitas vezes é criticada na sistemática bn1sileira. porqu'e Já, como aqui, temos uma federação e a federoçào impõe, na medida do pa-ssivei, que
se estabeleça. pelo menos, um equilíbrio relativo entre as
diferentes unidades da federaç:lo ou seja, que o colégio
eleitoral há de ser um rouco o reflexo desta Casa, que é a
prôpria e~pressão do equilíbrio necessário. Mas, o cOlégio eleitoral será uma mediana entre a postura n!PreseÓtativa do potencial eleitoral, que é a Câmara, e a igualdade ~<;cnutoriul. E assim é nos Estados Unidos. E tanto é
verdade que. agora, no processo primário, eu vetmcava
no.~ jornais de hoje, que o candidato dl:~mocrata vitorioso. por enquanto, Walter Mondule, tem I milhão devotos colhidos nas primárias, o meu mais forte oponente

tem 350 mil votos. Gary Hart. A proporção é de três por
um. Em eompen~ação, a diferença dç delegados de um
rnrn outro é apen_as de 10%; por que? Por ca_u_sa c!o peso
da desproporcionafidade. Não há r.:orrelaçào entre o
voto e a representação na delegação para convenção.
Não há exata proporcionalidade como muitas vezes se
quer fazer acreditar na visão longínqua e talvez desinformada da realidade norte-americana. De outra parte, algo
importante para lembrar, é que nem todos os delegados
eleitores. na sistemática americana, --advêm de processo
eleitoral. Nós temos na sistemática americana, -18% doS
integrantes do processo final de votação, que são elencos
nomeados pela estrutura partidária, sem qualquer consulta, quer às assembléias locais, quer ao processo plebiscitário. Portanto, fatos completamente diferentes, neste
particular, da nossa sistemática. Fato que faz com que a
integr~em, no processo decisório final, elementos que nasceram dos quadros funcionais e burocráticos dos partidos, que não tenham passado por nenhum crivo eleitoral. Por isso. com o devido respeito, com a devida reverência as suas considerações, meu caro e ilustre Senador.
até porque na sistemática americana das prévias, que naturalmente integra o processo decisório partidário, que
integra o processo decisório geral, nós temos delegados
que se elegem sem compromissos com os candi~atos, delegadoS aUtónomos, como V. Ex' sabe, e que hoje são
quase 15%, eu diria que o processo americano não pode
ser visto, de modo algum, como um sistema de escolha
di reta. Ele é a mais legítima expressão do mecanismo de
intermediação Çc escolha. Ele é um elemento típico do
processo representativo. E eu diria, que a sistemática
brasileira, Qa nossa_ çmenQa constitucional, certa ou erra~
da, oportuna ou inoportuna- isso é uma outra discussão ..::.. é muito mais adequada à representação popular
do que a sistemática, hoje. vigente nos Estados Unidos.
O sR. JOSE fRAGELi.. I - Acho que a ro~gnífica e~
posição de V. E~• não encontra apoio aqui, porque as
manifestaç_i3es que têm sido apresentadas são no sentido
de que as eleições indirelas constituem um processo democrático de escolha, rorque os Estados Unidos adotam
u mesma_ modalidade, ou seja. eleições indiretas. Então
se há, r.:omo realmente há, tão profundus diferenças entre
o método ameri<.:ano de eleições indiretas e o bn1sileiro,
essa justi!icati~a V. Exi's n.ào deviam apresentar. V. Ex~s
não -devia-m Tundamentar a legitimidade do processo de
eleições indirçtas no Brasil, no sistema americano, quando elC!i são tão diferentes. Aliás, em primeiro lugar, historicamente tão diferentes, nos métodos tão diferentes, e
nos resultados também.
Agora, há também, V. E~• expôs, com toda a precisão,
em parte, o sistema americano. Agora aquela diferença
entre o número de eleitores e o número de delegados eleitos. se deve. também, a que o candidato nas primárias, o
candidato que rece-beu mais votos, esses delegados devem votar no vitorioso. Há pequenas exceções, que tem
ocorrido no _curso da história política americana, embora
na verdade, juridicam~nte não exista um mandato impe~
rativo.-na p-râtica ele é obscrvado. Daí essa grande diferença. às vezes, entre o número de eleitores e o número
de delegados escolhidos pelos partidos para a fixação do
nome do seu candidato.
O Sr. Carlos Chiarelli - Aper1as gostaria de dizer,
sem ter o propósito de perturbar a sua iip.portante manifestação que não estamos fundamentando a legitimidade
ou ã qualidade jurídlco-p-oiitica do sistema nácional, no
fato de qUe ela tenha um antecedente no modelo norteamericano. Apenas trou~e à colação estas considerações
comparativas, tendo em vista que V. Ex' fazia uma análise crftica, referindo ao modelo americano. Agora, o que
é verdade é que o sistema norte-americano, malgrado estes aspectos criticáveis, ou sobretudo discutíveis ..
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O SR. JOSE FRAGELLl- Não há sistema perfeito.
O Sr. Carlos Chiarelli- ... é um sistemalcgitimamente accitúvcl e clogiável. Eu dizia que temos vários aspect,ls nos quai~ temos uma qualidade superior ao sistema
vigenle nos Estudos Unidos. Não é o fato de termos dife~
rcnça.s ...
O SR. JOSE FRAGELLI -

Superior?

O Sr. Carlos ChiareiJI - Exatamente. Não é o fato de
termos diferenças no complementar e significadas íde-ntidades no essencial, que tira a possibilidade da comparação. Ago~a. nobre Senador, só hã um detalhe ainda à
luz do Direito Comparado; dos dezenove países desenvolvidos do Mundo Ocidental, dezoito - exatamente
dezoito - adotam o sistema de escolha presidencial
através do processo indireto.

O SR. JOSE FRAGELLI -

Veja ...

O Sr. Carlos Chiarelli- Um momentinho, se me per·
mite compleiar o raciocínio. Apenas quero ponderar que
está havendo umu certa exacerb<~<.;ào emocional nesse
processo. Não é nem um modelo direto que caracteriza a
democracia, nem um !110delo indircto que caracteriza um
sistema aui.oritário, porqUe, evidentemente, faZer esse
tipo de analogia é de um primarismo lamentável, quer
em Ciência Política, quer em Direito Compar<1do. O nos·
so. ilustre vizinho, o Paraguai, elege há 27 anos o mesmo
presidente, por um sistema direto. A República Federal
alemã, da qual creio ninguém há de levantar qualquer
suspeita com relução a sua· sistemática democráfíca ou a
Rerúbli<.:U ituliana, elegem o seu Presidente, _através de
um mecanismo, tipicamente, caracterizadamente indireto. Ent~o me parece que é importante trazer à colação
esfC fato. E se dezoito dos dezcnove países elegem pelo
si:.tcma indireto, deve-se apenas que o décimo nono que
é a França o faz de maneira di reta de uns tempos a esta
parte, apôs aquela alteração que decorreu do processo,
digamos de alteração do quadro político francês em face
da partilha da herança gaulista. Era apenas este comentário- rara que Dós nos situássemos adequadamente na
modelagem universaL
O SR. JOSE. FRAGELLI - Estou com V. Ex• mas,
infelizmente, V. E~• não prestou atenção às minhas primeira palavras.
O Sr. Carlos Chiarelli --Prestei sim!
O SR. JOSE- FRAGE"LLI- Não prestou, porque se
V. Ex' prestasse atenção, permita-me dizer, quando eu
falei que ...
Sr. Carlos Chiarelli
não a atenção.

Condene a minha audição,

O SR. JOSE FRAGELLI- ... qualquer das duas modalidades pode ser boa ou má dependendo de d:uas coisas: a primeira, a boa fê com que foi instituído o Sistema;
c segundo, que -ele nào tenha tido, vamos dizer a préintenção de prívilegiar classes ou partidos.
O Sr. Carlos-Chiarellf- Nós estamos discutindo intcnçõ_e:;._Senador, aí o rroblema é de psiquiatria, não é
de direito.
O SR. JOSE FRAGELLI - E, por isso, o sistema
americano rião teve nenhum desses dois vícios e o noSs_o
tem, porque a origem do nosso sistema eleitoral é espúria. Q-Uã-1 é a origem? A origem é autoritária. A origem
do sistema que nós temos não foi livremente escolhida
por representantes tambêm livremente escolhidos pelo
povo. Esse sistema eleitoral foi imposto pelo Presidente
ditador, como eu disse, às vez.es por ele diretamente e ou-

tras vezes indiretamcntc, por via do Congresso, a ele submetido.
Então é V. Ex• quem vem ao meu encontro, e não de
encontro ao que estou dizendo, quando faz a comparação entre a Alemanha e a Itália de um lado, e o Paraguai de outro. E na origem, justamente, do sistema que
está a sua legitimidade ou a sua ilegitimidade, a aceitação ou a repulsa que nós devemos dar a esse sistema,
Que V. Ex~s procurem justificar a procedência das
eleições indiretas calcando-se no exemplo americano e
nos outros, nós assistimos todos os dias e aqui está nO
parecer do Deputado Ernani Sátira, e no que V. Ex' aca-:
bou de dizer, lembrando que dezenove pafses, dos mais
cultos e civifizados, adriiitem eleição indiiC:ta.
E assim que V, Ex•s justificr;~m eleição dire_ta brasileira,
porque dezenove outros paises, cultos, civilizados e democratas adotam eleição indii'-etã~ E que Países são essés?
São todos, ou quase todos de regime parlamentarista e
não de regime presidencialista.

a

Até esse ponto V. Ex•s chegam, c V. Ex• acabou de
chegar. E isso que estou mostrando. Não é possível que
V. Ex~s queiram justificar o proceS-So de -dcição ÍI]direta
com esses exemplos dos Estados Unidos e das tais dezenove nações cultas e civiliZadas, que o nobre Deputado
aqui relaciona. Vejamos bem, ele aqui relaciona e"m seu
parecer o que V. Ex~ acabou de falar: Diz ele que das
"Cento e cinqUenta c tantas nações soberanas, todas,
quase todas, tanto nações soberanas, que nào vivem sob
o regime democrático constitucional, não execedem de
duas dezenas aquelas que, realmente. são democráticas,
e que adotam um sistema de eleição indireta." Quais
são? Na Europa: "Grã-Bretanha, Irlanda, Dinamarca,
Noruega, Suécia. Finlândia, Holanda, Bélgica, Alemanha. Suíça e Itália", Qual desses países é presidencialista? Na As ia: "Israel, ln dia e Japão". Algum desses países
é presidencialista?
Na Oceania: Austrália e Nova Zelândia; na América,
Estados Unidos, Canadá Costll Rica. Ainda bem que escapou um paíslatino-americano. Está aqui, o que V. Ex•
-disse: é um chavão do PDS: a eleição indireta é legítima.
porque dezenove das grandes_ nações do mundo demo·
crata, civilizado, adotam eleições indiretas. V. Ex• pode
comparar o nosso sistema com o dessas nações? Não po·
de, Ex•, não pode! Veja bem: dessas vinte nações, somente duas, Fnmça e Costa Rica, diz ele. elegem o chefe de
Est;:~.do pelo voto popular direto. Eu pergunto se essas
nações têm o mesmo regime político que o nosso? Todas,
com exccção dos Estados Unidos, mais ou menos a
França e a Costa Rica, com exceção desses três, todas
são regime-s parlamentares. E eu vou procurar mostrar a
V. Ex•, com base nos fatos. Não é na doutrina jurídica,
de Direito Constitucional, vou mosinu que Os Chefes de
governo, que governam e administram~ esses, na verdade,
são eleitos por um processo verdadeiramente diieto de
eleição. Por quê? Digamos, na França, de 1875 até"-a
Grande Guerra, Como diz Barthelemy, o PrOcesso de
eleição ...

O

Sr~

Carlos Chlarelli -
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Nobre Senador ...

O SR. JOSE FRAGELLI - Um momento! Eu sei
que V. Ex• está achando estranho o meu argumento. O
processo de eleição era um processo direto. De quem?
Dos Deputados, do Conselho Geral, dos arrondüsement,
dos distritoS~ das eleições municipais. O Chefe de governo na França era à época o homem que dirigia, o homem
que fazia pol1tica, o homem que administraVa; ou melhor, o chefe que fazia tudo isso era o presidente da re·
pública, ou era o presidente do conselho, eleito diretamente pelo povo e escolhido, entre os eleitos pelo povo,
para exercer o cargo verdadeiramente de chefe de governo, porque o presidente da república na França não tinha poder nenhum. De sorte que o processo, no fundo,

realmente, era um processo de voto direto, porque o chefe de governo era eleito pelo povo e da maioria parti·
dária feita atravé..c; dessa eleição direta é que saía o chefe
de governo com os seus ministros.

E interessante mostrar, para V. Ex• constatar até que
ponto chegava a quase pobre figura do presidente darepública, na França. Ele tinha apenas aquela majestade
externa de chefe da naçào, mas praticamente não exercia
nenhum poder. Para não ir longe com todos os casos
le.mbrado.<> por Barthelerny referir-r:ne-ei apenas, a este
que mostra como o chefe de governo, o homern que fazia
política interna e externa, o homem que administrava, o
homem que nomeava, o homem que demitia, enfim,
aquele que realmente chefiava o governo e a administração, esse, era eleito pelo povo diretamente. Vejamos:
"Assistiu-se também a este fato signif'tCativO;- Monsieur Poincaré criticou o Teatro de_ Versales, que levou a
sua assinatura, mas do qual ele não participou."
No seu Livro A ServlçQ da França, el~ "indica que não
podia nada," ... qu'il ne pouvait rien". Ele escrevia ao
Presidente do Conselho, Monsieur Clemenceau, cartas
que este não lia - o presidente da república escrevia ao
presidente do conselho e esse nem lia as.cartas do presidente da república."
Vejam que chefe de governo erà Presidente da República, e assim em geral, em todos os regimes parlamentaristas.
E prossegue Barthelemy: ele apresentav<~: objurgatórios sobre as imperfeições do tratado. O presidente do
conselho não o escutava. Ele não podia mesmo nem sequer dar a sua demissão, porque Monsieur Clemenceau
tinha sido eleito Presidente. Monsieur Raymond Poincaré, o Presidente da República, pensou em se dirigir às
Câ_maras. e eis o que disse Clemencl?au:
"Vaus ne pouvez communiquer avec Jes Chambres
que par un message contresigné par moi.
Senhor Presidente da República, dizia-lhe Clemenceau, V. Ex~ não pode se dirigir às Câmaras, a não ser
por uma mensagem assinada também por mim. "Eu queria me dirigir ao País": dizia Poincaré ... "Vós não po·
deis", retrucava o Primeiro Ministro, porque:
"e'est moi qui tiens \e pouvoir:"
'_'Sou ~u quem tem o poder. "je suis !e chef du Gouvernement."
Assim, c V. Ex~s descer <1m à profundeza dos fatos, tais
como eles se passam, e não à doutrina jurídica com que
se-enfeitam Os varias regimes políticOs eleitorais, verás is~
so: o Chefe de Governo sempre foi eleito díretamente
pelo povo.
Agora, no Brasil, em relação à situação da França, de então é radicalrilente oposta, porque aqui:o Presidente
da República é o Chefe do Governo. Sua excelência tem
todos os poderes de governo, poderes de administração,
poderes políticos, e todos os mais.
Na verdade, portanto, as verdadeiras democracias
sempr·e se sustenta·m no vota· dci PoVO, que são -dados àqueles que vão, de fato e também de direito, dirigir-lhes
os destinos.
O Sr. Car1os Chfarellite?

Permite~me

O SR. JOSE FRAGELLI Ex•

V. Ex• um apar-

Concedo o aparte a V.

Ó Sr. "tirios Chiarem- AgradeÇo a V. Ex~ e agradeço também ao Senador Fábio Lucena por me conceder
este privilégio, porque nós temos um compromisso externo, por isso não vamos poder continuar ouvindo a sua
magnífica dissertação, da qual, evidentemente, temos
vários pontos de divergência, mas t"emos que caracterizála como brilhante.
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O SR. JOSE FRAGELLJ- Muito obrigado a V. Ex•

E bondade de v. Ex•
O Sr. Carlos ChiareiU - Mas, ílustre Senador José
Fragelli, há alguns aspecto:. que me obrigam divergir de
a realidade jurídica, realmente, nem questíona os fatos políticos.

V. Ex• V, Ex' nUa questiona

O SR. JOSE FRAGELLC- Bom. Fatos políticos ...
O Sr. Carlos Chiar~lli - V. Ex• questiona intenções,
V. Ex~ questiona o mais íntimo do substrato íntimo da
pessoa. no sentido de saber o que se propunha urn governo, quando tomou uma decisão. Não se_ debate o fato,
não se debate o ato~ debate-se aquelas intenções que,
possivelmente, estão no recôndito da intimidade. E acho
que matéria dolosa, como V. Ex~ está caracterizando
ess-e fato, em termos de discutir intenções de matéria dolosa ...

O SR. JOSE FRAGELLI -

Dolosa e fraudulenta!

O Sr. Carlos Chiarelli - ... no seu entender, é matéria
não de debate no plenário do Senado, mas matéria de
psiquiatria forense, por um lado, ou se é o caso de fé,
problema de teologia, porque será muito difícil ficarmos
aqui a debater qual foi a intenção. O certo é que esse
quadro jurídiCo e polfiico que nos leva à situação atual
tenha tido a origem que tenha tido e eu não concordo,
em absoluto, com a sua qualificação sobre intenções não
creio que ela seja válida, a verdade é que da foi convalidada ...

O SR. JOSE FRAGELLI - Consolidada!
O Sr. Carlos Chiarelli - ... Por aquele instrumento
que é o único capaz de convalidar, que é o voto popular.
Cinqüenta e dois mílhões de brasileiros votaram em 15
de novembro de 1982 em cima de uma realidade, cm
cima de um modelo, em cima de um texto constitucionaL
Votaram conscientemente, V. Ex• há de convir que ra:
ram conscientes, porque se não o fossem. nenhuma das
conse'qüências dos seus votos seriam válidas, nem eleição
dos deput:Jdos, ver.eadores, prefeitos e governadores que
foram eleitos com o mesmo voto. Conseqílentemente legalidade, legitimidade, constitucionalidade, todos os requesitos perfeítamente respeitáveis e respeitados, regras
do jogo estabelecidas a priori..

O SR. JOSE FRAGELLI- Não ãpo-iado!O Sr. Carlos Chlarelli - ... e sabe bem V. Ex•,. bastava
que mudassem o resultado da eleição no Rio Grande do
Sul e em Santa Cataríria, que 16 mil eleitores trocassem a
sua preferência, em _52 milhões, para que a maioria do
Colégio Eleitoral não foss_e a que hoje existe_em favor do
PDS. E. impossivel um engenheiro polítíco fazer um projeto, com tanta milimetragem de precisão em cima do
voto secreto, a ponto de, em 52 milhões de votos, correr
o risco de 16 mil. A verdade é que houve uma consulta
popular o povo deliberou, o povo escolheu e o povo decidiu e a eleição é a melhor bênção sacrossanta para viabilizar, evidentemente, a cura de todos os males.

e

O SR. JOSE FRAGELLI -

Não essa eleição.

O Sr. Carlos Chiarem- Eu a respeito e a valorizo, assim como valorizo o mandato dos Governadores ...

sa.

_JOSE FRAGELLI -Não essa eleição com os
O
objetivos de V. Ex•
O Sr. Carlos Chiarelli - ... que o PDS elegeu, que as
Oposições elegeram, dos Senadores que a Oposição e o
PDS elegeram todos eleitos na mesma data, t)O mesmo
dia, na mesma urna e com o mesmo voto, do mesmo eleitor. Ninguém haverâ de dizer que esse voto era híbrido,
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metade legítimo c metade ilegítimo. O eleitor era metade
consciente. -quando cscolhiu do Vereador ao Gõl:ern·ãdor, mas não era consciente, responsável, quando elegia
o Colégio Eleitoral. Agora, quer-se dar ao mesmo eleitor
o direito de escolher o Presidente. Acho que esse eleitor é
responsável, mas estranho que as Oposições, que estão
qualificando esse eleitor de irresponsável em 1982, quando conscientemente elegeU o Colégio Eleitoral, estejam a
lhe atribuir essa prerrogativa que lhe negam quando ele a
exercitou em 1982. De mais a mais, Senador Fragelli,
permita-me, V. Ex~ citou urri mundo de modelos arespeito de eleição diret:.l e indireta com excr_dcio e sem
exercício de poder. O exemplo mais presente de processo
redcmocratizante vem de nossos vizinhos, vem da Repúbficu argentina. Ninguém há -de impuganar a eleição
argentina; ninguéni há dedizer que ali não se passou de
um mecanismo autorítário para um democrático e Raul
Alfonsin foi eleito numu eleição indirela; tem poderes
plenos~ é um elemento eleito pelo voto indircto com plenos poderes_ Como de resto, V. Ex• diria que os eleitos
por voto indireto, nLl História Universal, não têm poder.
Isto me estranha, purque Ronald Reagan e Nicolau
Cherncnko, as duas pes>oas mais poderosas do mundo,
um na democracia, outro no LJutoritarismo, são eleitospor voto rigorosamente indireto. Portanto, salvo melhor
juizo, creio que, com todo o hrílho, com toda erudição e
com todas as origens históricas dos testemunhos dos autores franceses, não é convalidada, pel<J realidade presente e natureza política, nem pelos aspectos fundamentllis
do Direito Comparado, a tese de impuganação que V.
Ex• realmente, com brilhantismo, tenta compor.
O SR. JOSE FRAGELLI- E muito fácil responder a
Ex~. facílimo.
No processo americano, no processo da Argentina, há
um ponto comum: o povo, quando votou nos eleitores
secundários, Sabia que votava cm dctenninada pessoa
para a Presidência da República, o que não llconteccu
em 1982, porque não havia candidatos lançados. Essa é a
resposta fácil que se dá a V. Ex' Quem votou na Argentina, elegendo os eleitores presidenciais de Alfonsín, sabia
que estava votando em Alfonsin c aqueles que elegeram
os delegados, ou melhor, os eleitores presidenciais do
candidato peronista, sabiam que estariam votando no
candidato deste partido ..

O Sr. Fábio Lucena- Permite, Senador José Fragelli?
Houve seis sufrógios em 1982.
O SR. JOS:I!: FRAGELLI - ... para esses futuros eleitores presidenciais. O argumento é Q siguinte: agora, o
que é que se vê? t que a mnioria dos mandatúrios quer
-renunciar os mandatos recebidos em 1982, e V. Ex~s -não
admitem. Aí está a grande maioria da CUmara dos De~
putudos. Segundo Pesquisus, até 90% dos Deputados Federais desejam renunciar o mandato recebido cm 1982,
para, a eleição do Presidente da República, porque eles
preferem que o p·ovo, diretamcnte, o eleja. E. V. Ex's não
ndmitem isso, que no Direito Civil, como no Direito
Político, é universalmente admitido: a renúncia do mandato.
Estas são as duas respostas que dou a V. Ex~ e que sei
que para ·elas não há contestação.
O Sr. Fábio Lucena- V.

Ex~

O SR. JOSf: FRAGELLI -

me permite1
Poi:-; não.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador. o Senador Carlos Chiarelli, como todos os Senadores do PDS, homen~
inteligentes, lúcidos, competentes, ele~ sabem ...
O SR. PRESIDEI'STE (lenoir Vargas) - Queria
lembrar ao nobre orador, que tulve.z ~c S. Ex.~ fula~se-da
tribuna, dada a importáncia do seu discurso, teria mais
facilid<Jde em corresponder aos apartes dos seus nobres
colegas e, haveria mais brilho na sessão.
O SR. JOSf: FRAGELLI - Meu discurso é muito
modesto para que eu chegue até <1 alta tribuna do Sena~
do. Mas. já que V. Ex~ me convoca eu vou até lá.

V.

O Sr. Fábio Lucena- V.

Ex~

me permiti! um aparte?

O SR. JOS.lt FRAGELLI- Um momento, por favor.
A mesma coisa nos Estados Unidos. O riosso processo
é falso até n-isto;- o poVo Cm 1982, no escurO, sem saber
quais seriam os candidatos dos partidos políticos à Presidencia da República. Os eleitores de 1982 vaiaram no escuro para possíveis candidatos preside-ncfais para 1985.
Esta é a resposta que, V. Ex~ me permita, não tem como
ser contestada, é a diferença fundllmental das eleições in~
diretas dos Estados Unidos, da Argentina, ou de qualquer outro país com o processo de eleição , em relação à
indireta do Brasil, que foi feito além da origem espúria,
que V. Ex', implicitamente. já admitiu- além da oiigem
espúria tem isso, é um processo que foi feito apenas para
conservar o Poder nas mãos de um Partido, senão apenas de um grupo miliwr que o detém e o iffi[lõe até-este
momento à Nação brasileira. Esta resposta não tem, V.
Ex' me permita, nãO tem Como ser nCgaau, SegU.ncfo, se
V. Ex• quer ir para o argumento jurídico, eu o aceito Em
1982 os eleitores votarem nos Deputados Federais, nos
Senadores, nos Dcputi.ldos Estaduais -para qUe eleS ..
O Sr. Fábio Lucena -

E noS vereadores e prefeitos.

O SR: Jose FRAGELLI- ... para que eles votassem
no candidato à Presidéncia da República. Foi um mandato, não é isso? V. Ex' admite? Foi um mandato conce~
dído pelos eleitores.... ·

O Sr. Fábio Lucena- Aliús, a sugestão do eminente
Senador Lenoir Vargas é de uma felicidade impressionante, -de uma rara felicid<Jde, nobre Senador José Fragelli; sobretudo porque V. Ex~ nessa t~íbuna, haverá de
impregná~la da verdade que ela não quer aceitar.
O SR. JOSt FRAGELLI -

Muito obrigado.

O Sr. Fábio Lucena- Senador José Fragel!i, todos sabemos, os eminentes Senadores do PDS sabe~ que em
1982 ninguém elegeu o Colégio Eleitoral de espécie algumll. Não se elegeu por uma razão muito simples, pelo
permissivo constitucional, pela faculdade que tem o
Congresso e o Presidente da República de emendarem a
Constituição Federal. O poder de emenda à constituição
torna nula, pelo menos a argumentação de que o_ povo
brasileiro, eleitoralmente capaz, elegeu o Colégio Eleitoral. Além do mais, repito, apenas uma parte do Colégio
Eleitoral foi eleita_ ~m 1982,_ dois terços do Senado foram
elei_to_s_ ~ ~978. quatro anos antes de 1982.
O SR. JOSt FRAGELLI -

Eu, inclusive.

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex' inclusive. Muito bem,
chcga_a agredir, pelo menos a sensibilidade dos que pouco conhecem o Direito, que é o meu caso, o argumento
que tenta comparar o processo norte-americano com o
processo brasileiro. Aqui simplesmente não há eleição
indireta. no Brasil não há eleição indircta, o que há é a
designação, a nomeação de um Presidente da República,
referendado por um organismo que se rotula de colégio
eleitoral. Na História do_Bmsil, nobre Senador, só houve
duas eleições indiretas: a que elegeu o Marech<Jl Deodoro, a primeira eleição republicana, e a que elegeu Getúlio
Vargas Presidente da República, porque aquelçs colégios, compostos das assemh!éias, do Congresso-Nacional, receberam poderes expresso~ para a eleição daqueles
dois Presidentes. O restante não foi eleito, nem direta e
nem indirctamente, foi" nQmeado. Acr~ mals, que nos
Estados Unidos,_ por exeillplo, nenhum D~putado ou Se~
nadoç pod~.s~r e!~i_t9r.:p·resíd~~çi_!!t,J>~d~.S~r_i.l~;:ito par~~
colégio ef_çit(;!ral. Qs-'"irj~iTibiaS·#'O~~~ti~·(e_S~s~:Eg)~j.lc~!l~-' ·
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da Cúmara dos Repre,,.,cntante~ t: do Senado Fedem I, não
podem, estãO impCdidos pela Constituição. não podem
compor o Colégio Eleitor•1l. E mui:-;, a proibição se estende a todo e qualquer servidor público, que abrange o
funcionário c_ todo aquele que preste serviço remunerado
ao Governo Federal, estaduul ou municipal. Além do
mais, nobre Senador José Fragelli, o que configura a ilegitimidade do Colégio Eleitoral. cm nosso Pais. é o poder de delegação que os atuah Deputado~ c Senadore:;. :)C
acreditam como o tendo recebido do povo brasileiro cm
1982. Não, há o princípio da Commmi Lu11", que V. Ex~
conhece: delegada pvte,~ta.v mm pode.!;t dl4t'garc - "Não
se pode delegar uquilo que já foi delegado"'. Nós, Deput<tdos e Senadores, jü temos a delegação para legislar,
por conseguinte, não podemo:> deter a delegação, que é
do povo pela Constituição, porque o poder dele emana,
de eleger o Pre~idenle da República. Enttio, não prccisu~
mos de recorrer, V. E.x~ rc~.:orre i.lpenas par:t ilustrar, com
a su<l enorme erudição, ..
O SR. JOS.t FRAGELLI -

1\.tuito obrigado.

O Sr. Fábio Lucena- ... um fato que rr!.!dsa ser adarado. Ma!>, nós não prccisamns do Dir~.:ito comparado.
Dentro do nosso próprio Direito, da gt!ncse da nossa
própria cstruturajuridi..:a, nós encontramos. nobre Senador, argumentos suficientes para desmantelar e.:.sa figura
esdrúxuli.l c t.-s_tranha qut: tanto se tenta impor~~ Nação.
que é a figura do Colêgio Ekitoral. Mas. como aluno
bem comport.ldo, <lcrcdito que os meus futuros upartcs
devem limitllr-se a ouvir a magnífica aula de V.Ex~ Muito obrigado.
O SR. JOS.E: FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex~
Sou, apenas, um advogado e um politico do interior; advogado de província, político lil daquele rincào longínquo de Mato Grosso, que procuro ler alguma coisa p•lra
exercer, da maneira menos imperfeita rossível, o meu
mandato, como aqueles que já exerci nas Assemblêia~
Estadual c FederaL
V. Ex~ acrescentou, também, ao meu pronunciamento,
argumentos e fatos que não podem ser conte.stados, realmente, não podem ser contestados.
Tivemos as eleições indiretas de Deodoro. Aqui temos
o parecer do eminente Deputado Ernani_. S<ltyro. E que
saudades eu tenho do Deputado Ernani Satyro da UDN!
Da banda de música da UDN! Um br<Jvo Vice-Líder que
agora se manifesta, nos seus pronunciamentos políticos,
de__maneira tão contrária àqucllls magníficas origens da
sua vida pública.
Ernani Satyro era companheiro de Lacerda, de
Adaucto Lúcio Cardoso, de Afonso Arinos, na primeira
fila d~s bancadas du UDN. Era o grande líberal! E hoje
vem com um parecer como esse, agredindo a democracia
e o liberaljsmo político.
Mas S. Ex• lembra, aqui, que os proc_cssos de eleição
di reta nilo deram resultados, de um modo geral, nLJs chamadas democracias latino-americanas. Uma primeira
pergunta: se esses Países adotassem o parlamentarismo,
através de eleições indiretas, será que eles teriam tido um
curso político pacífico, durante este mais de um século c
meio da sua independência polítici.l"?
O Sr. Octávio Cardoso -

Possivelmente sim.

-O SR. JOSl: FRAGELLI - Com certeza menos ainda do que sob o regime republicano, presidencialista,
através de eleições diretas. Mas vamos aos fatos, e n5o
precisamos sair do Brasil.
Por eleição indireta foi ao poder D!!odoro. apoiado,
pelo seu companheiro de farda Flonano Peixoto, que só
não se reelegeu, ditatorialmente, porque estava com a
sa_úde <~ssaz comprometida, tanto que faleceu pouco tempo depois de deixar a Presidênciu da República. São fatos históricos inegáveis.
Outro de eleições indiretas: Getúlio Vargas, eleito indiretumente. Qual foi o re~ultado? Ele deu um golpe de

estado em 15 de novembro de 1937. Acabou com a democracia, com aquela mesma democracia que, pela via
indireta da eleição, o fizera Presídente da República,
numa democracia; e permanecendo de 37 a 45, ainda
queria se perpetuar, e foi apeado do poder por ~rõ-golpe
militar.
As razões da instabilidade das nações sul-americanas
estão em muitos fatores, que não esse, da eleição direta.
O caudilhismo. que por tanto tempo prevaleceu na Afgentina e no Uruguai, e que não podendô -m<ikser p-ratr.:
cada pelos caudilhos autênticos, aqueles que nasciam da
massa do povo, na Argentina e no Uruguai, se transferiu
para as Forças Armadas. E a Argentina, depois de um
magnífico período de democracia, até 1930, de lá para
cá, praticamente, foi dominada pelo caudilhismo militarista daquele país; a mesma coísã-ãConTencendo com o
Uruguai, depois, também, de uma brilhante carreira da
democracia daquele pequeno país, sob o regime do bipartidarismo, com as sublegcndas, com os lemas e sublemas, hoje tão combatidos; e democrucia que foi extínta,
também, pelo caudilhismo militarista.
Quer dizer, os fatores são muitos. Um dos nossos historiudores, José Maria Belo, ele diz muito bem, que a
República brasileira dominou o positivismo moralizante, disciplinador e autoritáriO deSsa filosofia polít!Ca.~
Nessa origem da nossa República, sem dúvidu nenhuma,
encontra-se_um fator muito mais ímportante, muito mais
efetivo da instabilidade da democracia brasilci,ra, do que
no pobre regime de eleição por via direta.
b pena que, hoje, aquele toque moralizante do positivismo tenha desaparecido, c permaneça apenas o toque
do autoritarismo. Se pelo menos aquele militarismo moralizante e disciplinador do inícío da República mantivesse a ética dos primeiros tenipos, alguma coisa se teria
salvo, nesses dois últimos períodos presidenciais da dita~
dura nascida em 1964.
O Sr. Octávio Cardoso- Perniite V. Ex~ um aparte'?
O SR. JOSI!: FRAGELLI- Com muito prazer, concedo o aparte a V. Ex•.
O Sr. Octávio Cardoso- Eu só não entendi bem porque, numa passagem do seu discurso, V. Ex~ negou as
virtudes do parlamentarismo. O parlamentarismo chega
até a realizar um certo prodígio de conciliação com o
"próprio- Caudilhismo. Veja, por exemplo, na França,
onde temos um parlamentarismo com eleição direta do
Presidente da República; sem dúvida uma concesSãõ aO
caudilhismo de De Gaulle. Temos também um Portugal
em parlamentarismo com eleição direta para Presidente
da Repúb!íca; sem dúvíóa atê uma concessão ao poder
do Presidente da República, remaneceildo um certo temor, após Salazar, de que o regime não pudesse dar cer-to. Então adotaram um parlamentarismo, com eleição
direta do Presidente da RCpública, e ainda fazendo um
militar Presidente da República. O sistema parlamentarista tem essas virtudes de flexibilidade, de maleabilidade, e que eu não sei por que-se estuda, com maior einpenho, aqui no Brasil. Às vezes nós queremos que o político, que o parlamentar seja valorizado, mas nós mesmos
ttmtos os instrumentos da nossa. valorização. Nós podemos instituír um sistema de GQverno, em que o GoVerno·
~asça e se destitua aqui no Parlamento, segundo mereça
oU'. . perca a confiança -dos -representantes do povo. Acho
que o sistema parlamentarista de governo 1rcaliza esses
prodígios, e pode, inclusive, se conciliar com a eleição direta do Presidente da República. Veja que eu tenho origem num partido programaticamente parlamentarista.
Não empresto à eleição do Presidente da República, direta ou indircta, a virtude que se lhe pretende imputar.

O SR. JOSt FRAGELLI -
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Muito bem!

O Sr. Octávio Cardoso- Considero que o sistema de
constituição e destituição-do governo, segundo mereça
ou perca a confiança, é o elemento fundamental na credi-

bilidade, na estabilidade, na· autoridade do governo, segundo a sua investidura e segundo a sua possibilidade de
destituição.
O SR. JOSt FRAGELLI- Eu não sou parlamentarista, porque acho que é um regime que, mesmo nas
nações de longa experiência política e até democrática,
como a França e a Itália, tem levado à instabilidade dos
governos. Ainda agora, fazendo uma visita ao ilustre Ministro do Exterior da Itália, Andreotti, <~certa altura ele
dizia: "o povo italiano queixa-se de que aqui os governos
mudam muito".
O Sr. Octávio Cardoso- E V. Ex• se queixa de que
aqui não muda!

p SR. JOSI!: FRAGELLI - E eu disse exatamente
isso aí: "Os brasileiros se queixam de que em nosso País
os governos quase não mudam." Ele riu e disse: "t verdade!"
O Sr. Octávio CaróoSO-;_ Eu gostaria d-e mereCer mais
um aparte de V. Ex~ nesta passagem, Senador.
O SR. JOSI!: FRAGELLI- Vejit V. Ex~., ci.t n_ào vou
·entrar no ·exãffie dã lnatéria ..
O Sr. Oct.iívio Cardoso- Quem sabe Se aí estll a alternativa'?
O SR. JOS~ FRAGELLI - ... no e...;;tudo do parlamentarismo, do caudilhismo. V. Ex~s. no Rio Grande do
Sul, tentaram uma construção estadual parlamentarista.
Não foi possível.
O Sr. Octávio Cardoso presidencialista.

Dentro de uma nacional

O SR. JOSI!: FRAGELLI - Eu pergunto se o regime
parlamentarista adotado no Rio Grande do Sul teria le-vado a Governos constantemente instávCis no lugar daqueles Governos permanentemente estáveis, vinte e 6nco anos de Borges de Medeiros?
O Sr. Octávio Cardoso- V.
te?
O SR. JOSt FRAGELLI -

Ex~

me permite um apar·

Pois não.

O Sr. Octávio Cardoso - Sobre a instabilidade. Eu
perguntêi,-há -poucOs dias, quando realizávamos um seminário sobre o parlamentarismo, a um general que fora
Secretário da Defesa num regime que sucedeu ao Caudilho, na Espanha, ao Generalíssimo F!:_anco. Por que tinham adotado o sistema parlamentarista se a última experiêÍlcia que haviam tido, anterior o franquismo, em
1936, registrava cerca de vinte e cinco governos num
período de dois anos'? A l-esposta foi a de que não estava
no parlamentarismo a falta de virtude, mas sim num
período em que a Espanha viv!~ grande agitação, mas
que a tradição, que a educação, que a cultura indicava
que, retomada a democracia se retomasse dentro do regime parlamentarista de Governo. E creio que o longo governo de Borges de Medeiros não deve ser invOcado
como modelo de virtude.
O SR. JOSt FRAGELLI - Ne_m eu disse isso. Pelo
menos de virtude moral, -sim. Que é o que sentirrios hoje
não existir.
O Sr. Octávio Cardoso - De virtude pessoal não nego, mas de-seu governo não. Tanto que tivemos que fazer
uma revolução depois da sua quinta reeleição. Uma revolução sangrenta, mas conseguimos tirá-lo do poder.
O SR. JOSt FRAGELLI- .1: que a realidade social é
mais forte do que as disposições legais. O caudilhiSmo é
alguma coisa que estava no sangue, e muito naturalmente no Sangue dos gaúchos batalhadores da Nação na de-
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fesa das nossas fronteiras. E muito naturaL Nós iríamos
longe, sabe V. Ex~, se entrássemos no exame dos fatores
sociais de fenômenos como esse.
O SR. PRESIDENTE- (Lenoir Vargas)- V. Ex~
não deve conceder mais apartes, porque o tempo de V.

Ex• esta findo.
O SR. JOSI!: FRAGELLI - Eu quero lembrar, Sr.
Presidente, que essas alegações comuns do PDS, nas
quais caiu até o Senadoi Chiarelli. querendo negar que o
regime~ ou melhor, que o processo de_ eleições indiretas é
adotado em 19 países cultos, democratas, 19 ou 20 sejam
quantos Torem, não pode ser lembrado, porque o processo de eleições indiretas na democracia presidencialista
dos Estados Unidos é inteiramente diferente do brasileiro, teve uma origem legítima porque pensavam os convencionais de Filttdélfia que assim os eleitores de segundo grau, mais esclarecidos, podc-riam escolher o melhor
Pre..-.idente da nação e_que isso daria mais forçu aos Estados. E os fatos vieram agora. aliás de muito tempo para
cô, de muitos anos, mais de um século para cá, a anular
essas boas intenções dos convencionais de Filadélfia.
Em seg_undo lugar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, to~
das essas nações listadas algumas aqui, lembradas pelo
Senador Carlos Chiarelli, e que todas as 19 ou as 18 listadas pelo Senador ErnarÍi Satyro, todas elas têm um reg_ime p?rlanlCntari~ta. Como é que se pode fundamentar a
legitimidade do processo de eleições indiretas do Brasil'?
De regime presidencialista com as eleições indiretas adotadas em l9, 18 nações cultas, civilizadas, democratas,
mas que são de regime parlamcnúu1 Não resistem, portanto, à crítica essas alegações fragilíssimas levantadas
pelo PDS para sustentar ou tentar sustentar a manutenção das indiretas agora, para a eleição do Presidente
da República, sobretudo diante dessa movimentação popular a que esta Nação jamais assistiu, e que Oliveíra
Viana reclamava do povo brasileiro que ele julgava infenso às lides políticas. Oliveira Viana achava que o
povo não se mobilizava para sustentar idéias políticas
programáticas e estamos tendo agora a prova mais retumbante de que o povo brasileiro deixou de ser aquele
povo passivo, aquele povo indiferente, aquele povo
alheio aos destinos da política e da vida nacional, para
-como eu disse, de início-, em número e em qualidade jamais vistos e nem pensados neste País, apresentar-se
nas ruas e nas praças públicas pedindo "DI RETAS JÁ".
!~o que eu disse agora mesmo e insisto, aí estão os
Deputados -já não vou falar nos senadores, porque é
um caso um tanto diferente - que teriam recebido um
mandato em 1982 para eleger o Presidente da República.
Pois bem, _Sr. Presidente e Srs. Senadores, 90% desses
_mandatários querem renunc_iar ao mandato de 82 e a ditadura em que ainda vivemos não permite esse legítimo
direito de um mandatário, também reconhecido em todas as nações cultas, civilizadas e democráticas, de renunciar o seu mandato. Porque o Presidente da República, como muito bem lembrou há pouco o nobre Senador
Fábio Lucena, ameaçou, não admite que se altere a
Constituição.
Ele não admite que os Deputados renunciem ao seu
mandato para virem ao encontro das aspirações do povo
brasileiro, de uma pátria livre e democrática. (Muito
bem! Palmas.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N9 3, de 1984
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve:
-Autorizar, em_ caráter excepcional, a aplicação do
d-isposto no Decreto Legislativo n9 72, de 1979, e no Ato
n9 21, de 1981, da Comissão Diretora, durante o mês de
abril do corrente ano.
Saia da Comissão Diretora, 20 de março de 1984. Moacyr Dalla- Lomanto Júnior- Henrique SantilloLenoir Vargas - Raimundo Parente.
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SUMÁRIO
1.3-0RDEM DO DIA

1- ATA DA 15•SESSÃO, EM 22DEMARÇO DE
1984

1.1- ABERTURA

-Projeto de. Lei da Câmara n"' 143/83 (n"'

_4, 120/80, na casa de origem) que altera a redação do

!.2- EXPEDIENTE

art. 112 da Lei n"' I. 711, de 28 de outubro de 1952Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Uriiào.
Rejeitado. Ao arquivo.

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República

-Projeto de Lei_ do Senado n"' l20j8J- Complementar, de autoria do S_enador Cunha Lima, que
UCrescentã dispositivo à Lei Complementar rl~> 26, de
li de setembro de 1975, que unificou o PIS-PASEP.
Votação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.

N9 125/84, COmun-iCaii-do- providências adotadas
para obtenção de documentos complementares solicitados pela Comissão de Legislação Social, para
exame da mensugem n9 109/83 (n~" 193/83, na origem), em tramit:Jçào no Senado.
1.2.2 -

Leitura de projeto

-Requerimento n<? 857 (83, de autoria do Senador
lLamar Frartco, solicitando nos termos. dos arts. 75,

Projeto de Lei do Senado n9 26/84, de autoria do
Sr, Senador Fernando Henrique Cardoso, que co~ce
de estabilidade provisória à gestante, ao trabalhador
acidentado e ao menor no ano de seu alistamento militar.

a, 7f e 77 do Regim<:nto ln terno, a criação de uma
Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros,
para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasileira
sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídio conce- _
didos ao setor petroHfero. Votaçilo adiada por falta
de quorum para o prosseguimento da sessão.

1.2.3.- Discursos do Expediente
SENADOR ALM/R PINTO-Atuação desenvolvida pelo Governador do Estado do Ceará, em amparo aos flagelados pelas secas naquele Estado.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - l i Simpósio sobre Ensino Integrado dos Deficientes -vi:SU.ãis,
promovido pelu Fundação Hilton Rocha, a realizarse nos dias 25 e 26 de abril próximo, na cidade de
Belo Horizonte.
SENADOR GASTÃO MOLLER - Violências
que estariam sofrendo posseiros da região do Araguaia, no Estado de Mato Grosso.
SENADOR ALFREDO CAMPOS-~ 5"' aniversário do falecimento dO jornalista. Fefippe Drummond.

Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordináriã i-reãlízar:se
hoje, às 18 horas e 30_ minutos, com Ordem do Dia
que designa.

_

-Requerimento n'? 6(84, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e_Jutahy Magalhães, solicitando
no!. termos do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocv.ção do Senhor Ministro Jarbas
Gonçalves Passarinho, do Ministéno da Previdência
Social, a fim de que, perante o Plenãrio, preste infor~
macôes sobre a crise ecOnó-mica e financeira da Previ-'
dência Social. Votação adiada por falta de quorum
para o prosseguimento da sessão.
-Requerimento n<? 896(83, solicitando, nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão Especial Mista, composta
de 5 (cincO) Senadores e 5 (cinco) Deputados, -para,
no praZo de 90 (noventa) ôias, avaliar os resultados
da Zona Franca de Manaus, bem como propor medi~
das de reorientação de sua política, examinando ainda Ós motivo_s e causas da frag!Jidade do modelo da
Zona Franca de Manaus. Votaçio adiada por falta de
quorum para o prosseguimento da sessão.

nl'

--Projeto de LCfdo-Seriado
16/82, de autoria
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho. Votação adiada por falta de
quorum para o prosseguimento da sessão.
-Projeto de Lei do Senado n9 280/80, de autoria
do Senador Itamar Franco, determinando que a Ordem dos Advogadós do Brasil opine sobre a escolha
de magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdição cm _todo o território nacional. (Apreciação
~preliminar da constitucionalidade). Votação adiada
Por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
~_Projeto dê Lei do Senado n~> 21(83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica. (Apreciação preliminar da __constitucionalidade). Votaçio adiada por
falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
1.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão. Encerramento.

2- ATA DA 16• SESSÃO, EM 22 DE MARÇO
DE 1984
2.1 -ABERTURA
2.2-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n~> 198/79, de autoria
do S~na~or Nelson_Carneiro, que disciplina o exercício da profissão de Detetive Particular. Aprovado em
segundo turno. À Câmara dos Deputados.
-Projeto âe Lei do Seriado n~> !39(80, de autoria
do Senador Aloysio Chaves, que dá nova redaçào ao
Artigo 836 do Decreto-lei n9 5.452, de li' de maio de
1943- Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado, em segundo turno. A Câmara dos Deputados.
- ProJeto de Lei do Senado n"' 156 j82, Ce autoria
do Senador Jorge Kalume, que denomina "Rodovia
Euclides da Cunha" a Rodovia Federal BR-364 que
líga as cidades acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do
Sul - fronteira com o Peru. Aprovado em primeiro
turno.
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2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO, ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES
-Do Sr. Senador Itamur Franco, prOferidOs na
sessão de 20-3-84.

Ata da
2~

-Do Sr. Senadgr_ José Lins, proferido na sessão

5-MESA DIRETORA

de 21-3-84 .
.,._Do Sr. Senador Virgílio Távora, proferido na
sessão de 21-3-84.

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

4- EXPEDIENTE DO INSTITUTO DE PREVIDllNCIA DOS CONGRESSISTAS

7-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Sessão, em 22 de março de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Lomanto Júnior

ÃS /4 HORAS E JO MINUTOS. ACIIAM-SEPRESENTES OS SRS. SENADORES:·
-- .
Fábio Lucena- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- José Sarncy - Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto
- José lins - Virgílio Távora - Martins Filho Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Aderbal
J urcma- Cid Sampaio- Marco Maciel- Luiz Cavalcante - Lourival Bapti.\lta - lomanto Júnior- Luiz
Viana - José lgnácío Ferreira - Nelson Carneiro Itamar Frunco - Murilo Badarô - !:f_~nriq_ue Santillo
- Gastão Mü!ler- Roberto Campos- José Fragelli
- Affonso Camargo - Enéas Faria- Le.noir Vargas
-Carlos Chiarclli- Pedro Simon- Octavio Cardoso.
O SR. PRESID~NTE (lomanto Júniorr- A lista de
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Havendo número regiment::Jl, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I ~'-Secretário procederá à leitura do Expedlente.

t !ido o seguinte

EXPEDIENTE
Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República
N~> 125/84, de 21 do corrente, encaminhando cópia de
memorando do Ministêrio ExtraordinádO para Assuntos Fundiários, sobre providências tom-adas, junto ao
Instituto Nacioll.ãl deColcinizlição-e RefOiriiã:Agrâria-

INCRA. para obtenção dOs documentos compTementa-

Justifiçação

~res

solicHUdos pelarComissão de Legislação Social para
exeme da Mensagem n9 !09, de 1983 (n9 193/83, na origem).
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)_- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
E lído o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 26, DE I984
Concede estabilidade provisória à gestante, ao trabalhador acidentado e ao menor no ano de seu alistamento militar,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" t: assegurada aos trabalhadores regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n" 5.452, de }9 de maio de !943, a estabilidade provisória, nas seguintes condições e prazos:
I - da gestante, pelo prazo de sessenta dias após o- término da licença de gestação;
II -do trabalhador acidentado, pelo prazo de sessenta dias após sua volta ao trabalho;
III- do menor, no ano do alistamento militar, até a
data_ de incorporação de sua classe.
Art. 2 9 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
ArLJ9 Revogam-se as disposições em coD.i!ârio.

O presente projeto corresponde a uma generalizada
reivindicação dos trabalhadores, notadamente dos metalúrgicos paulistas, que já em 1980, fizeram-na constar
das negociações sobre condições de trabalho durante a
greve daquele ano.
Nada mais justo e oportuno, de fato, do que assegurar
a estabilidade, ainda que provisória, da gestante e do acidentado que retornam ao trabalho e, sobretudo, do trabalhador menor no ano de seu alistamento militar
eviüindo-se, desse modo, sua dispensa imotivada qu;
ocorre com certa freqUência, constituindo procedimento
anti-social por parte de empregadores e que por isso
mesmo, precisa ser coibido.
-sala das Sessõ6s, 12 de março de 1984. -Fernando
Henrique Cardoso.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (L_omanto Júnior)- O projeto
que vem de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como a grande maioria dos Srs. Senadores, aproveitei
o recente recesso parlamentar pã.ra examinar "in loco" a
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real situação em que se encontra a população do Ceará,
castigada por esses intermináveis 5 anos de_ seca. Muito já me referi nesta augusta Casa sobre as causas
e agravantes do quadro que a prolongada estiagem nos
impõe. Procurarei agora mostrar como o Governo do
Estado tem se conduzido para, ao mesmo tempo em-que
executa o programa emergencial das frentes de serviço,
ainda consegue, conjungando o ímpeto e a capacidade
inovadora que traduzem a conduta do jovem Governã~
dor Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, implementar as

mais diversas obras previstas no aiuãl Plano de GovernO,
apesar das quase intranspon{veis dificuldades fiilánceiras

que o Estado vem atravessando.
Fiel ao lema "Participação com Bem Estar", vem o
Governo do Ceará desenvolvendo um programa de alimentação complementar à população carente através da
distribuição de Cestas Alimentares, contendo cada uma
25 kg de suprimento, vendidas cada cesta por 1/3 do
preço normal, beneficiando nos primeiros meses cerca de
300.000 famílias,
Paralelamente, sob a fume e, principalmente, cristU e
apol1rica direção da Primeira Dama D. Mirian Mota,
vem sendo desenvolvido o Projeto Asa Branca, que, centralizando as doações daqueles que se apiedaram da triste realidade do nordestino, soma um atendimento a
140.000 famílias do interior do Estado, com uma distribuição que já atinge O montante-de 2.000 toneladas de
alimentos beneficiando populaÇões flageladas de mais de
40 municípios.
Agora, programas deste tipo, o Governo do EStadO
tem usado de toda diligênCia para que programas como
o PROAB/PROBAL, também direcionados para as
áreas de baixa renda, bem como o programa de suplementação alimentar para mães e crianças carentes não
sofra solução de continuidade, já que juntos beneficiam
cerca de 230.000 fãmilias nas diferentes regiões do Cearã.
Atento à formação educacional do seu povo, o Governador Gonzaga Mota tem dado especial prio-ridade à
aç~o desenvolvida pela Secretaria de Educação. Assim é
que 1.100 novas salas.de aulas foram entrciues à Comunidade neste 19 ano de Goveino, sendo ainda ofertadas~
450.000 vagas nas vârias séries escolares, além de 7.900
vagas conveniadas com a_ rede particular de ensino. --Em uma etapa complementar de ensino, aqui
incluindo-se também a promoção e formação profissioM
na! do seu povo, 445 cursos profissionalizantes foram
ministrados, beneficiando a 54.939 pessoas, além docadastramento de 788 artesãos e a subseqUente aquisição
de 228.062 peças nos núcleos artesanãis, das qitatS 10.700
foram remetidas para os Estados Unidos, num trabalho
de divulgação do grande património do povo Cearense,
que é seu artesanato.
Decorrente deste esforço, 328.000 peças de artesanato
foram contratadas para exportação durante o corrente
ano.
Um destaque especial gostaríamos de fazer no momento, não pela grandeza do número, mas pela oportunidade da iniciativa. Trata-se do lançamento do PróCisterna-, programa de abastecimento domiciliar, através
da construção de 59 cisternas em Maranguape, atendendo praticamente todas as residências do lugarejo deTanques, além de mais outras 10 cisternas em uina vila no
Município de Sobral, cada uma com capacidade de
20.000 litros e abastecidas pelas águas da chuva que são
canalizadas pelo próprio telhado das residências.
Pelos parâmetros técnicos, uma dessas cistern~s tem
capacidade de abastecer durante I ano uma família--de 8
pessoas, desde que sua água seja utilizada apenas para
beber e cozinhar os alimeritos.
No tocante ao programa de interiorização do seu GoM
verno, Gonzaga Mota ConCluiu 400 km de estradas vicinais, estando com mais de 340 km em execução, propiciando, assim, o aperfeiçoamento do sistema viário reSponsâvd pela distribuição da produção. Tambêm cons-
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truiu 480 km de linhas de distribuição rural, além de 57
redes de energia em vilas e povoados.
Forãm instaladas ainda 9 esta_çõeS_ repetidoras de TV
atendendo 10 novas localidades.
_RessaltC--se que muito do êxito deste I~ ano do Governo Gonzaga Mota, não bastasse o carisma que sua personalidade irradia, deve-se ao trabalho diuturno do seu
Secc.etariado, -em p-articular _o setor fazendário, cujo trab~lho sério, sem arrocho fiscal, p0ssibil1tou crescentes
arrecadações do I CM, que em março de 1983 era de 3~6
--bilhões de cruzeiros, e em fevereiro de 1984 a-tingiU 15 bilhões de quzeiros. Um verdadeiro milagre, Sr. Presidente_, Srs. Senadores!
·r6calízaridó- a ação governamental, no decurso do }9
ãniVCrsártõ -de gestão do Governador Gonzaga Mota, o
principal municfpio do Estado do Ceará, que é a sua Capítu\, Fortalàa, teve na pessoa do seu administrador, o
prefeito Deputado César Cais Neto, um desempenho
que, se levadas em conta as dificuldades financ_eiras por
que passa o Nordeste como um todo, foi realizado algo
de-CompcriSUdár, com aproximadamente 105 obras inauguradas que, na verdade, deram alento à população fortalezcnse, em diferentes setores da administração pública.
A angústia do Governador Gonzaga Motta, que é
também a do Prefeito César Neto, prende-se ao abastecimento de água à população.
Os açudes que abastecem a Capital estão em quotas de
líquido baixíssimas, daí o Prefeito ter procurado recursoS para a perfuração de poços profundos advindes dos
Ministérios das Minas e Energia e MINTER- Ministério do Interior.
Da previsão de 140 já foram inaugurados 80 poços.
No setor transportes, com a ajuda da EBTU (Empresa
, Brasileira de Transportes Urbanos), o Edil fortalezense
-aumentou em 33 o número das linhas de ônibus da cida~e. muitas su!Jmetidas ao_ processo de pavimentação asf<iltica.
Na parte relacionada com a saúde, o Prefeito canse- guiu firmar, junto ao Ministério da Previdência Social,
conv~nios para colocar em funcionamento_60 postos médicos distribuídos nos mais difereriies bakrOs di! cidade.
Fo_i instalada uma Central An~iveneno, a segunda no
Nordest;: pa~ã atendimento de intoxicação por alimentos deteriorados, picadas de insetos venenosos, répteis
etc.
Na área educacional, foram criadas 20 inil novas vagas nas escolas municipais, além de recuperação de
vários prédios escolares.
Na ãrea de realizações urbanas, voltouMse o Prefeito
t:üii'a a ·urbanização da bela praia do Futuro, no setor leste da cidade, e isenta de poluição, isto com recursos do
Banco Mundial, além do prolongamento da Avenida
Borges de Melo, ligando diferentes bairros, díminu1ndo,
assim, distâncias.
Estes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foram os dados
que pude coligir, para dar uma amostragem de como se
comportaram o a tua! chefe do Governo cearense e o gestor da Municipalidade de Fortaleza, Deputado César
Cais Neto, todos imbuídos do melhor propósito de bem
servir à terra que lb.es serviu de berço.
Aos dignos governantes nossas congratulações pelo
transcurso do J9 ano de administração, e permita Deus
que o futuro possa ser de bonança e de Prosperidade
para o noSso querido Ceará.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

----a palavra ao

n~bre

Concedo
Senador Lourival Baptista.

- O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronu~--
cia-o seguinte discurso.)_:_· Sr. Presidente; siS. Si:nadOres:
Ã Fu-ndaÇ3.0 Hilton RoCha, ciue fo-i considerada de utilidade pública nos termos do Decreto n'i' 85.752, de 24 de
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fevereiro de 1981. e da qual tenho a honra de ser um dos
membros do seu Conselho de Curadores, está promovendo a realização do II Simpósio sobre Ensino Integrado dos Deficientes Visuais, previsto para os dias 25 e 26
de abrH vindouro, na Associação Médica de Minas Gerais, localizada na Avenida João Pinheiro, l6l, em Belo
Horizonte.
Essa iniciativa, de elevado significado técnico e cultural, vem recebendo o apoio da clase médica brasileira,
principalmente dos oftalmologistas que, nos hospitais ou
nas Universidades, se dedicam à pesquisa, ao ensino, aos
diagnósticos, à terapêutica e ao tratamento especializado
dos cegos ou dos deficientes visuais.
• Devo relembrar que a benemérita Fundação Hilton
Rocha surgiu de U!l"Ja doação de 5.000 rol de terreno que
o Instituto de OlhosJhe destinou, onde serâ construído
um edifício de 2 1/2 aO dares graças às doações já efetuadas, que possibilitaram a terraplanagem, a elaboração
do projeto e a obtenção de equipamentos diversos como,
por exemplo, uma Impressora Brailte doada pela Latínamerika Zentrum.
A Fundação Hilton Rocha, em convênio com a
AMAS elaborou o denominado Plano URBI. Onibus
equipado oftalmologicamente, para levar a âreas necessitadus, não só uma assistência qUe falta, mas uma palavra
de instrução e de fé. O ônibus já está: preparado, graças à
doaç~o da Empresa Gotijo e da Empresa Marco PoJo.
Também, deve-se mencionar, com uma esplêndida e
atuante realização, o Banco de Olhos, conscicntizando
os odoadores __ e restaurando a visão de cegos.
Não seria esta a oportunidade mais adequada para
enumerar ·as iniciativas e realizações da Fundação, que
se consolida e expande no sentido da realização dos
magnos objetivos que determinaram a sua criação.
O que deseJo, neste momento, é levar ao conhecimento
do Senado Fed~rul e_de todos os interessados, a próxima
realização do mencionado II Simpósio sobre Ensino Integrado dos Deficientes Visuais do qual se aguardam, a
curto prazo, amplos e benéfico~ resultados.
- Era o que desejava comunicar ao Senado, ao mesmo
tempo· em que, Torffiulando votos pelo êxito integral dessa iniciativa, congratulo-me com o Professor Hilton Rocha, idealista e incansável batalhador, consagrado mest_re, que vem dedicando toda sua existência a faZer o
bem, muito especialmente aos que o procuram, pobres,
carentes ou desassistidos das camadas mais vulneráveis
da população e a sua notável equipe dos professores e especialistas em oftalmologia que- se integram na benemérita instituição, por ele superiormente dirigíáit. -(MuiM
to bem! P.almas.)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo

a palavra ao nobre Senador Gastão Mií!Ier.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SI-s. Senadores:
Estou de posse de um Oficio n9 193/83, datado de 5 de
dezembro próximo- passado, pelo qual o Sr. Presidente
da Câmara dos Vereadores da cidade de Luciara, em
Mato Grosso, o nobre Vereador José Célia Pinheiro
Luz, faz sérias denúncias quanto ao desrespeito aos direitos humànos no setor da luta eterna entre posseiros e
fazendeiros, na região do Araguaia, em Mato Grosso.
A violência impera por parte dos pistoleiros contratados, paralelamente, a cumplicidade policiaL
Eis o que afirma O nobre Vefeador José Célia Pinheiro
Luz, digno Presidente da Câmara dos Vereadores de Lucia rã, eiil Mato Grosso.
"Par? o conhecimento dos Senhores Senadores
de outros Estados os acontecimentos que transcor_r~m em noss<t-região,_S~enhor Sen<~:dor, outros casos
senlelharltes vem acontecendo outra vez em nosso
Município: dia 28 de novembro de 1983, um- grupo
de pistoleiros comandados pelo Sr. José Antonio de
tal conhecido_ na região com o nome de guerra por
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Juca, sendo este contratado pelo grupo da Fazenda
Reunidas Nova Amazônia "FRENOVA SJA", segundo informação, o guerreiro ê _de encomenda e_
como prova, na data acima mencionada, já assassinou o Sr. Airton Pereira Xavier, na estrada da dita
Fazenda, cortando-lhe a cabeça a altura das orelhas
para que fosse dificultado o reconhec;imen_to do
mesmo pelas autoridades. E sabe Senhor Senador, o
que este pai de familia estava procurando? Serviço!
Para que pudesse dar a manutenção de sua famflia e
talvez, por ser interpretado como posseiro ou mesmo invasor, teve a vida_extinta por pessoas indesejá-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONÀL(Seção II)

rante horas, o gerente desta fazenda e outro funcionário dele. Depois disso a polícia judiou demais dos
posseiros. Buteu muito, prendeu seis. E não foi só
com os posseiros, muita gente que não tinha nada a
ver com o assunto, também foi perseguida, teve sua
casa .invadida e apanhou arbitrariamente;
No dia do Ato Público foram soltos todos.
Renovamos, portanto, nossa solidariedade àque~
la gente, deixando claro que esta Administração
acredita que esses problemas só serão resolvidos
quando o povo tiver liberdade de trabalhar na terra,
com seus direitos respeitados.

veis; mas nào parou só neste, tem mais: do[::; dias de-

pois deste, um posseiro conhecido por José dos Ca·
chorros, foi atacado .tm sua casa e_se encontra_desa·
parecido até a data de_ hoje; segl.itldo as autoridades __
civis c militares. Eles_ disseram ter encontrad9 na.
casa do mesmo, sinais de sangue, tendo chegado ao
local encontraram além dos já citados, os seguintes
sinais, como seja, rede cortada, roupas rasgadas e
sangue nas forquilhas do barracão e no chão. Mas o
corpo não fora encontrado.
Este outro, Senhor Senador, foi na. área ~a co·
nhccida destilaria Rio Sabino, onde o dito guerreiro
toma conta de seus.bandidos.
Nós, a Cámara de Vereadores, pedimos que V.
ExJ' faça conhecer_ ao MJnlstro da Justiça e pedimos
a Bancada do Senado que nos desse apoio para que
pudéssemos ter a interferência da Polícia Federal na
área, pois só assim poderá evitar esses casos. Sabemos que a maioria -desses Fazend_eirQs_d_e_Qoss_a região, compra dez míl-hectares de terras e vendo que
o vizinho não se encontra, eles gritam o restante, ultrapassando a sua área, dez, até mesmo vínte_yezes o
total da que possuem, é aí que o posseiro ê- Coriside·
rado intrometido, inútil, -ínvasor e tudo que não
presta. Mas a história não é bem assim_ o posseiro
tem o seu valor acima de tudo e, é também brasHeiro e humano, c se hoje as fazendas tem as suas pastagens, devem agradecer única e_ exclusivamente aos
posseiros que lhes proporcionaram meios para manutençà_o e mào~de-Q.bra na abertura das fazendas".

Outras violências, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
região dos Municípios de Mato Grosso, das margens do
rio Araguai3 estão em curso.
Ainda agom, o jornal editado pela Prefeitura--de São
Félix do Araguaia, publica uma notfcia intitulada "Sofi·
dariedade ao Povo de Porto Alegre e Ca,nabrava". Nesse
artigo o ófgão oficíal da Prefeiturã, diz_ o seguinte:
No dia 9 de dezembro houve, em Porto Alegre do
Norte, um Ato Público d_e Protesto comra_os bárbaros assassinatos cometidos por pistoleiros e a repressão da polícia. Nossa Prefeitura, mais as Prefeituras d_e S_anta Terezinha e Canarana fizeram~se presentes, com grande comitiva desses munic_ípios, n~m
total de 400 pessoas, aproximadamente.
Reunidos na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Alegre, todos puderam ouvir à
narração dos fatos, feita por pessoas que vi'am e ou~
viam, inclusive pela mulher de Aírton Pereira, que
foi encontrado morto, sem o couro da cabeça e sem
as orelhas, Outros corpos não foram ainda encontrados inclusive o de um garoto que, segundo infor·
mações foi morto junto com seu pai, para não de-nunciar o-mãtador.
Tanto a Fazenda Frenava como a Piraguassu
trazem seus pistoleiros de fora~ contratados a alto
preço, inteiramente acobertados pela polícia para
agir segundo as ordens do fazeqdeiro.
O pessoal de Canabrava explicou como foi que
os posseiros mataram Martinzào, famoso pistoleiro
da Piraguassu depois de ~[e ter afrontado e desrespeitado a todos, disparando tiros em direção a eles.
Também como os posseiros deixaram presos; du-

Terminando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço um
apelo, ao Sr. Ministro_Danilo Venturini, no sentido de
agilizar a. açào do seu Ministério naquela região. Não é
p_ossível que os poderes públicos na área do Poder Executivo, continuem inertes, preguiçosos, pachorrentos e
burocratizados diante da situação, cada v_ez. mais, dramática dos pobres homens e suas famílias residentes na·
quelas imensas regiões do Brasil CentraL
Ac}J,o, Sr. Ministro Dani_lo Venturini que V, Ex' coma
capa,cidade que lhe é inerente e espirita público, deve
desvencilhar-se da burocracia e tecnocracia empedernida
e partir para açào efetiva e de cunho até humanitário,
objetivanào líbei-ar os brasileiros aa ~rea, tantO õs posseiros, como os fazendeiros desse permanente estado de
beligerância.
Era o que tinhu a dizer. (Muito bem!)

o SR. PRESID~NTE {Lomanto Júnior) --CoriCedo
a palavra ao nobre Senudor Alfredo CampoS.
O SR- ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro-

nunciá o seguinte discurSo)- Sr: Presidente, Srs. Senadores;
Transcorre hoje o 5~> aniversârio do faleCimerito de um
dos máior'es profisslonâK da imprensa milieira, em tOdos
os tempos: Felippe Drummond.
Lutador impenitente, trabalhador incansãve\, toda a
sua vida útil foi dedicada a um jornalismo honesto e
combativo, indo sempre além da notlcia, pol-que enfocava os problemas e apontava soluções.
Promoveu ou participou de campanhas memoráveis, a
ni-a'ísimp-Ortante delas -Culminando com a construção do
Mineirào- o Estádio Magalhães Pinto, glória do urba--nTSffiO e desporto mineiros -.
_Minas Gerais, reconhecendo o mérito de sua luta, balizou o Mineirinho, estádio dedicado a esportes especializados. com o nome de Fclippe Drummond.
Tendo pontificado por todos órgãos ímportantes da
-imprensa de Belo Horizonte, Felippe Drummondjamais
se acomodou numa sala de redação. Foi, sempre, ao encontro do fato, para noticiá-lo e analisar-lhe as conseqUências.
Seu jornalismo. foi idealista, bravo e lutador.
Voltado para os problemas dos bairros-,-ãcabou nome
de rua cm um deles. A rua 7, no bairro de Luxemburgo,
passou a chamar-se rua Jornalista FeHppe Drumond, em
3 de setembro de 1979.
Preocupado com a fixação do homem em seu próprio
meio, dedicou à-s cidades do interior, grande parte de sua
inteligência, interessando-se vivamente pela sorte das populações dos pequenos centros urbanos. Em Campo do
Meio._ próspero município do sul de Minas, o clube recreativo construído pela Prefeitura, tambérri ostenta o
seu nome.
Recebeu inúmeras comendas, todas elas. por mérito de
um trabalho voltado para a coletividade.
Nome de estádio, nom-e de rua, riome de clube recrea-tivo, Fe!ippe Drumond, foi mais que tudo, um dos no~
mes miDs.importantes que assinaram colunas dos jornais
·=1ue fazem a grandeza da imprensa mine~a. (Muito
bem!)

Março de \984

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Não há
maiS or-adores inscritos.
A Presidência convoca sessão extraordinâria a
rea!izur-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, desti,
nad<J à <lpreciuçào dos. Projetas de lei do Senado n~"s I98,
de 1979: 139, de 1980; e 156. de 1982.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

-

Altevir Leal ----o Eunice Miehiles ~ Claudionor Roriz
-Gaivão Modesto- Guilherme Palmeira- João Lúcio- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- João Calmoo --Alfredo Campos- Amaral Fur!an- Fern<Jndo
Henrique Cardoso - Severo Gomes- Benedito Ferreira - Jorge Bornhuusen
O SR. PRESIDENTE {lomanto Jlirl'ío-i-) _:-PasSe-se-à-

ORDEM DO DIA
Item 1:

Vot<Jçào, turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 143, de 1983 (n~> 4.120/80, ila Ca~a-de ori'gem), que altera a redaçào do ar\. 112 da Lei n9
1.711, de 28 de outubru de 1952- Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 909, de !983.
du Comissão - de Serviço Público Civil.
Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam Senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, feit<l a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.
E o_ seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~> 143, de 1983
(NI' 4.120/80, na Casa de origem)

Altera a redação do art. 112 da Lei n~> 1. 711, de 28
de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !Y O art. 112 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro
de_ 1952,._ passa a viger com a seguinte redaçào:

"Art. 1I 2. A licença será concedida pelo prazo
de 2 (dois) anos sendo renovável por igual período,''
Art. 2~> O Poder Executivo, ouvido o Departamento
Administrativo do Serviço Público - DASP, regulament<Jrá esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 3» Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.

_ O -sR.

PRESID~NTE

(Lomanto Júnior) - Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n~>120, de 1981- Complementar, de auto·
ria do Senador Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n~' 26, de 11 de setembro
de_1975, que unificou o PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob n~> 858 e 859, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Finanças, favoráveL
Nos termos regimentais, a matéria depende para sua
aprovação do voto favorável da maioria absoluta dos
membros da Casa.
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Março de 1984

A votação far-se-á pelo sistema eletrônico,
Dada a evidente falta de '"quorum" em plenário, a
Presidência irá suspender a s_essão por alguns minutos e
fará acionar as campainhas para convocar ao plenário os
Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presidência disigna para sessão extraordinária, convocada
:.~nteriormente, Para as 18- horas e 3o minutos de hoje, a
seguinte
-

ORDEM DO DIA

(Suspensa às 14 huras e 45 minutos, a sessão é Fetiberta às /4 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está rei-_
berta a sessão.
Inexistindo "quorum" regimental para a sustentação
da sessão, a Presidéncia irá declarar o encerramento dos
trabalhos.
A votação do item n9 ·2 da pauta fica adiada pUra a
próxima sessão ordinária, juntameiüe--Cõm os demais
itens, constituídos dos Requerimentos n9s 857/83,6/84 e
896/83; e Projetos de Lei_do Senado n9s 16/82,280/80 e

2 I /83.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado_n9 _198, de 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que diSciplina o exercícío -da profiiisãO-de detl!üYe
pã.,.ftíCular, telldo
PARECER, sob n~' 991, de 1983, da Comissão
-de Redaçào, oferecendo a redaçào do vencido.
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lei n<:> 5.452, de I? de_ maio de JQ_43----:- Consolidação das
Leis do T~;balhÕ, tençlo__
PARECER, sob n9 6, de 1984, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido

Discussão, em primeiro turno, do Projeto deLe~ d_o
Seliido ri<:> 156~ di: J982, de autoria do Senador Jorg~ Kalume, que denomina "Rodovia Euclides da Cunha", a
Rodovia f:"ederal BR-364 que liga as cidades acreanas de
Río Branco e Cruzeiro do Sul - fronteira com o Peru, ·
tendo
PA R.ECERES, sob n"S l.Õ88 e 1.089, de 1983, das Comissões:
- de Constitui~àO e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e:- de~ Educatão e Cultura, favorável.

2
DTsêussllo, Cm segundO ·tur\lo, do Projeto de "Lei doS~
nudo n~' 139, de 1980, de autoria do Senador Aloysio
Chaves, que dá nova rcdação ao artigo 836 do Decreto-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-- Está encerrada a sessão.

(Ü'l'anta-se a se.uào às 14 horas e 57 minutos)

Ata da 16lf Sessão, em 22 de março de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Sr. Lomanto Júnior
ÀS 18 HORAS E 30 MINL'TOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.-

- Altevir Leal- Eunice Michiles- Fábio LucenaRaimundo Parente- Claudionor Roriz --Gaivão -MoM
desta - Aloysio Chav_es - Gabiiel Hermes - Alexandre Costa - José Sarney - Alberto SHva- Hclvtdio
Nunes- Almir Pinto- José Uns- Virgílio TávoraMartins Filho -Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema-_ Cid Sampaio- Marco Macicl- Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz Cavalcante - Lourival Baptistã - PaSsos Pôrto - Ju-tahy
Magalhães-- Lomanto Júnior - Lulz Viana -João
Calmon - José Ignácio Ferreira - Nelson Carneiro Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo .CamposAmaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique SantilloGastão Mi.lller- Roberto Campos- Josê FragelliAffonso Camargo- Enéas Faria-_ Jorge BornhaUsen
- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli ::..:._PedrO Simon....:..._
Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE CLOmanto Júnior) - A Hsta de
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. SenadoreS.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão~
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n"' 198, de 1979, de autoria do Senad"or
Nelson Carneiro, que disciplina o exercício da profissão de detetive particular, tendo_
PARECER, sob n9 991, de 1983, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada~

Encerrada a discussão, o pfojeto é dado como aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

.t:

o seguinte ·a projeto aprovado

Re~daçiiõ do Vêficido para o segundo turno regimen- _ tal do PrOjeto d.e. Lei do SeDado n9 198, de 1979, que
disciplina o exercício da profissão de deteti~·e particular.

O Congresso Nacional decreta:
Art. Jl' Ao quadro de AtiviQades e Profissões, do
Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, ê
acrescentada a categoria "detetive particular".
ArL 2<:> O exercício da profissão de detetive particular é__ permitido:
a) aos diplomados em curso regular de ensino médio,
·_com duraÇão-mínima de 3 (três) anos e cU:friculo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação;
b) aos que estejam, na data de vigência desta Lei,
exercendo a profissão há mais de 6 (seis) meses, desde
que filiados à associação de classe ou ao sindicato Por
igual tempo e requeiram o registro aenti'o de 120 (cento e
vinte) dias;
c) aos funcionários policiais de carreira ou dos órgãos
de investigação~ peSqUisa ou períciú:fiminal, desde que
aposentados.
Parágrafo único. O currículo a ser estabelecido na
forma deste artigo deverá reunir, entre outros, conhecimentos de Direito Constitucional, Perial, -ProceSsriaT de
Medicina Legal.
Art. J9 O exercício da profissão de áetetive particular dependerá de registro na Secretaria de Seguran-ça
Pública do Estado em que o interessado desempenhar a
sua atividade ou, se este pretender exercê-la em mais de
um Estado, também no Departamento de Polícia Federal.
Art. 49 A investigação policial somente será rC:alizaM
da pelos servidores públicos, civis ou militares, que te-

e

nham essa atribuição fixada por lei ou regulamento, e
por detetives particulares habilitados na forma desta Lei.
Art. 5" As associações profissionais ou síndicais representativas da class.e são obrigadas a fundar e manter
escolas de formação de detctive particular.
Art. 69 Os órgãos de que trata o art. 31' emitirãO cédula de identidade, que servirá para a identificaÇão profissional do detetive particular e lhe dará acesso, a juízo
das autoridades competentes, aos locais e aos objetos e
provas do crime, bem Como às diligências -poticiais.
l'tf~. 71' Ao detetive particular é vedado:
a) prestar declaração a jornais, revistas e emissoras de
rádio ou televisão, s_alvo em defesa própria ou de te~cei
ros;
b) prestar informações a terceiros, salvo no _caso de
requisição expressa, regular, de autoridade policial ou
judiciária.
Art. 89 O detetive particular é obrigado a cumprir,
além da legislação em vigor, as determinações constantes
dos estatutos da respectiva associação profis.c;ional ou
sindicato, que passam a constituir normas disciplinadoras do exercício da profissão.
Art. 91' As associações profissionais e sindicatos de
detetives particulares poderão criar, dentro das respectivas bases territoríais, delegacias regionais com a finalidade de fiscaHzar o exercício da profissão e amparar os associados.
Art. lO. No caso de conduta inconveniente do detetive particular, o Diretor do Departamento de Polícia
Federal ou o Secretário de Segurança Púb!Lca poderá
aplicar-lhe a pena de suspensão do exercício profissional
ou cassação do registro.
Art. li. O Poder Executivo regulamentarâ esta Lei
dentro- do prazo de 90 (noventa) dias.
Art. t2. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13.

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE

(Lomant~

Júnior)-

Ite~

2:

Discussão, em segundo turno, _do Projeto de Lei
do Senado n9 139, de 1980, de autoria do Senador
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Aloysio Chaves, que dá nova redação ao artigo n"'
836 do Decreto-lei n"' 5.452, de 1• de maio de 1943
- Consolídaçào das Leis do Trabalho, tendo.
PARECER, sob n'i' 6, de 1984, da comissão.
- -De Redaçio, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamente aprovado, de acordo com o art. 315 do Regimento lnterno.
A matéria vai à Cânlara dOs De"j)utidos:-É o segUinte o projeto aproVã.dO.
Redaçio do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n' 139, de 1980. Dá
nova redaçào ao art. 836 do Decreto-lei n9 5.452, de
19 de maio de 1943- Consolld~ção das Leis do Tra-

balho.

Art. 29

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR_. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA

Art. }9 O art. 836 da Corisolidação -das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, }9 de- maio de
1943, passa a vigorar c-om a seguinte redação:
"Art. _836. É vedado aos órgãos da Justiça do
Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Titulo, e ação rescisória, que será admitida na forma do
disposto no Capítulo IV do TítulO IX do Código de
Process_o Civil - Lei n? 5.869, de li de janeiro de
1973 -- dispensado o depósito referido nos arts.
488, II e 494, daquele diploma legal."

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 3:
DiscussãO, ·em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n'i' 156, de 1982, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que denomina "Rodovia Euclides da
Cunha" a rodovia federal BR-364 que liga as cidades acreanas de Rio Branco e Cruzeíro do Sul fronteira com o Peru, tendo ..
PARECERES, Sob n~'s 1.088 e 1.089, de 1983,dasComissões.:
- De Constituição e Justiça, pela constítUcionifidade
e juridicidade; e
-De Educação e Cultura, favorável.
Em ·:.;cussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permarteçan'fsentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltará oportunamente a Ordem do Dia,
para o segundo turno regimental.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nl' 156, DE 1982

Denomina "Rodovia Euclides da Cunha" a rodovia federai BR-364 que liga as cidades acreanas de
Rio Branco e Cruzeiro do Sul- Fronteira com o Pe-

ru.
Art. I~' Fíca_denominada "Rodovia Euclides da Cunha" a rodovia federal BR-364 que liga as cidades acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul- Fronteira com o
Peru.

de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha

de -mag-isfrados que devam integrar Tribunais com jurisdição em todo o território nacional, tendo
PARECERER, sob n' 634, de 1983 da ComisSão
-de Constituiçio e Jmtlça, pela inconstituCionalidade. com voto vencido do Senador José lgnácio Ferreira.

7
Votação; enl turno úRico, do Projeto de Lei do Senado
n9 n-o;- àel981 -Com-Plementar, de autOria do Senador
C!Jnha_Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n~' 26, de li de setembro de 1975~ que unificou o
PlS-PASEP, tendo
PARECERES, sob n9s. 858 e 859, de 1983, das Comissões:
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
-:-:-_de Finanças, favorável.

Vot_ação, em turno único, do Requerimento n9 857, de
I 983, de autoria do Senador Itamar Franco, solícitando,
nos termos dos art. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliardenúncias publicadas na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuiçãÕ de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero, (Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em- cOntrario.
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Votaçã~. em primeiro turno (apreciação preliminar da

juridicidade: e

O Congresso Nacional decreta:

Art. 29
cação.
Art. J'i'

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção !I)

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurem a e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor MiM
f!istro Jarbas Gol)Ç3Jv~s Passarinho, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise econômica e
financeira da Prevídência e Assistência Social.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 896, d.e
1983., de autoria da Senadora Eunice Míchiles, solicitando, nos termos dos arts, 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de 5 (cinco) Se2.44res e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorientação de sua política, examinando ainda os motivos _e_ca.JJsas _da (ragilidade do modelo da Zona Franca
dt! Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

Votação, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Senado n~' 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n~'s. 817 e 818, de !983, das Comissões:
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favoráveL
6

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
collstltücíonalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 280, de 1980,

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei do Senado n9 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Sa_ntillo, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de alugel empregados no transporte individual de passageiros, mediante subsfdio, nas con~
dições que especifica, tendo
PARECER, sob n~' 710, de 1983, da Comissão
-de Constituiçiiu e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O _SR. PRESIDENTE (lomunto Júnior)- Está en·
cerrada a sessão.

( Lel'anta~se _a

u.~sào

às /8

hora.~

e 38 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TA·
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 20·3·84 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en·
caminhar a votação.)_.,....- Sr. Presidente, Srs. Senadores:Mais uma vez vamos tentar sensibilizar a liderança do
Governo, nesta Casa, para criação dessa ComisSão -Esr)ecial.
Diria mesmo que a posição ética do homem público
exige e deveria exigir sempre, Sr. Presidente, o dever de
apurar quaisquer desvios. Não sei-;Srs. Senadores, se a
causa hÕje reside no homem ou nas leis da associação
humana: se essas leis, não são as mesmas,
Tenho para mim que não deveria aduzir nenhuma ar~
gumenülçãO mais a não ser para a Liderança do Gover~
no o farto noticiário da imprensa nacional, não apenas
de Brasília, acerca do Conselho Nacional do Petróleo, ao
apagar das luzes do ano de 1983.
Cheguei a anexur a esse pedido a documentação necessária para a criação de uma Comissão Especial, compo~
ta de sete membros, para, no prazo de noventa dias, examinar e avaliar as denúncias publicadas na imprensa
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados de petróleo. bem como a extensão de subsídios
concedidos ao setor petrolífero.
Estamos dependendo apenas de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça no plenário do Senado da
República. Aql!i vejo o ilustre Senador M urilo Badaró c
estou_ certo de que não vai se furtar de dar esse parecer a
favor ou contra. Mas, o que ê preciso é definir se o Sena~
do_ pretende ou não apurar os escândalos, entre áspas,
denunciados pela imprensa brasileira relativamente ao
Conselho Nacional do Petróleo.
E, ocorre-me ainda, que, ao que parece, o próprio Mi~
nistérío das Minas e Energia criou uma comissão de sindicância p3.ra apurar esses fatos. Não tenho o:.:crte7U absoluta se esta comissão foi criada ou não, mas, de qual·
quer fcirma, a imprensa chegou a afirmar tal procedimento por parte de S. Ex•. o Sr. Ministro das Míilits e
Energia.
Não pretendemos forçar a bancada do Governo à
criação dessa Comissão Especial, mas, vamos insistir e
teimar sem brigas, sem nervosismos para que o Senado
da República possa aprovar o mais rapidamente possiyel
a criação dessa Comissão Especial.

·Março de 1984

Convencido estou de que a Liderança do GoVerno nàO
vai se furtar de permitir a criação -de tal comissão que
não pretende acusar ninguém, mas pretende esClarecer à
opinião pública os fatos r"efaCío.midos com o C.onselho
Nacional do Petróleo. Se forem verdadeíros; muito bem.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr~ Passos Pôrto - Queria dar uma sugesião a V.
Ex•- creio que V. Ex• sabe muito bem disso- para ver
se contornaríamos este problema que hã mais de 3 sessões estamos vivendo aqui esta verificação de quorum,
por causa de um pedido que V. Ex• estâ fazendo e que
me parece não compadece com o texto regimental porque Comissão Especial para apurar denúncias não seria
a hipótese. Será que V. Ex• nào poderia transfornlar
numa convocação pela Comissão de Minas e Energia,
por exemplo, do Presidente do CNP? V. Ex• poderia
transferir para a Comissão de Minas e Eitergia esta solícitação, visto que Comissão Especial pelo Regimento
tem que ser sobre um fato determinado, que é objeto de
estudo por parte do Senado. Se o Senado tivesse algum
estudo a fazer sobre tarifa de petróleo, então, evidentemente, poderia-se fazer uma COmissã·o ·ESpeidal Mas,
um pedido de ComissãO Especial para verificar fraude
não obedece ao texto Regimental. Portanto, não pode
ser nem aprovado pelo Plenário, porque desobedece ao
texto do Regimento e da própria Constituição.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Passos Pôrto,
V. Ex• tem um pensamento sobre Regimento Interno da
Casa, tenho eu outro. Respeito a opinião sempre balizada de V. Ex•
O meu Requerimento diz o seguinte;"u.examinar e
avaliar denúncias publicadas na imprensa sobre fraudes
nos fretes de distribuição de derivados de petróleo, bem
como a extensão dos subsídios concedidos ao setor petrolífero ... "
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Encareço
ao nobre Senador Itamar Franco que não conceda aparte, porque o Regimento não permite no momento de enca,minhamento de votação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vamos
lamentar que desta vez a Regimento seja aplicado, porque o Senador Passos Pôrto quer aplicar neste caso.
Mas, de qualquer forma fica a Interpretação do Sena~or
Passos Pôrto e a minha interpretação.
Agora, que a Liderança do Governo assuma a responsabilidade de rejeitar, até baseado no Regimento, esta
Comissão especial. Eu já disse que não vamos brigar, e
ninguém vai ficar nervoso aqui.
O que é lamentável é que issci vem se arrastando exalamente há mais de 3 meses. Esse requerimento foi apresentado em novembro do ano passado, e nem sei o que
aconteceu depois, pois a imprensa nacional, a própria
imprensa de Brasília, através do Correio Braziliense e do
Jomll de Brasilia, não deu mais nenhuma informação
sobre o Conselho Nacional do Petróleo. Não sei o que
aconteceu, se esses fatos não foram verdadeiros ou se foram resolvidos. O. importante é que o Senado da República se manifestasse contra ou a favor, e que a Lide:
rança do Governo, repito, assumisse a responsabilidade
da não criação da comissão espeCiãl. Veja, Senador Passos Pôrto, que V. Ex• pede para que eu retire esse requerimento e transfira a questão para a Comissão de Mfriãs
e Energia. Já o colega de V, Ex•, Senador Marcondes
Gadelha, aí com uma certa malícia, diria eu, propôs que
eu transformasse isso numa comissão pãrlaffientar de iflquérito.
Entre a opinião de V. Ex• que pede para transferir
para a Comissão de Minas e Energia e a criação da co-

DJÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi\o II)

--rriiSSãõ.Parlameiitar de inquêritO.~eU prefiro ficar de
acordo com o meu re.querimento, esperando que a Liderança do Governo até possa dar nova redação ou encontre uma saída, mas que se crie ou urria comissão parlamentar de inqUérito ·ou uma comissão especial. Na Comissão de Minas e Energia demandará tempo, pois a comissão teria que assumir como se fosse uma comissão especial, porque não se vai ãj:airar isso- nüm dia, a comissão não vai examinar íssO rapidamente. O assunto é pcir
demais grave e merece um estudo, uma meditação de
uma comissão .especial.
Nós vamos continuar ."insistindo, Sr. Presidente, enquanto estivermos aqui no plenário, e vamos tentar sempre a inversão da Ordem do Dia, enquanto for possível,
até que a Liderança do Governo o aprove.. Com um simples levantar do Líder, esse requerimento estaria aprovado - isso é inlPortante assinalar, para que conste dos
Anais- bastaria o Uder do. Governo levantar-se e a comissão estaria automaticamente ãproVada. E claro, de- pendendo do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator será indicado_ no plenário do Senado 9a
República.
Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que gostaria, mais uma vez, de aduzir a este meu requerimento,
na expectativa de que, desta vez, a inversão da Ordem do
Dia seja concedida.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 20-3-84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Senador Luiz Viana, certa vez aqui no Plenário, falou no fogo de monturo, decorrente da campanha eleitoral. S. Ex• s.e referia às campanhas presidenciais numa
eleição di reta. Penso eu, Sr. Presidente, para aproveitar a
expressão de monturo, do Senador Luiz Viana, que a
montureira do Colégio Eleitoral vai agravar- a situação
nacíonal. A eleição indireta em nosso Pafs será muito
mais traumática; muito ma.is do .que a argumentação a notável argumentação, diríamos - apresentada pelo
Senador Luiz Viana, ao analisar as eleições presidenciais
pelo processo direto.
Entendemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e respeitando o ponto de vista de cadit u·m, qUe os presidenciáveis não irão romper a estrutura de Poder, e nós queremos e nós necessitamos romper eSsa estrutura: na ordem
democrâtica, pacificamente.
E preciso ã.te_ritar para a argumeritaçào falsa que hoje
se·-r-az erri tofno de uma emCildãT COnstituição, ni'ima
pror)oSEi ãJ)i-esentada pelo Deputado Dante de Oliveirã.
Tive ã honra de ser Presidente dessa Comissão Mista,
que analisou não apenas esta emenda à Constituição,
mas outras emendas. E, quando ouvimos Sua Excelência, o ·senhor Presidente da República, dizer que se deve
respeita-r a Constituição, e aqui não quero nem examinar
o colégio eleitoral, as suas anomalias, já tão bem estudadas e analisadas pela inteligência do Senador Fábio Lucena, cjuero testemunhai- ao-SenadO d:i..RePúbiica, que a
argi.irilrin-üiÇào de se nãO alt"efar a Constituição, no processo iniciado, é falsa e não convence.
E por que não·convence? Porque em 1980 o CongresSo
Nacional, também, com uma eQ1enda de um Deputado,
só que desta vez do Governo, emendava a Constituição e
alterava o seu te)(tO para prorrogar os mandatos de Pre-feitos e Vereadores.
O Senador Mendes Canale, que honrou esta Casa, e eu
entramos, inclusive, com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, _para tentar impedir
que o CongreSso Nacional, violentando os termos da
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Constituição, violentando a República e a Federação
prorrogasse mandatos municipais.
Corria. como eu disse, o ano de 1980, e em que mês,
Sr. Presidente? Em setembm, com as eleições marcadas
para novembro da.qUeie ano, porta-nto às vésperas das
erelÇões· mUilid]Jais e aí não houve cassação da vontade
nacional, não houve violência contra os eleitores que esperavam, naquele ano, eleger os seus prefeitos e os seus
vereadores. E não houve nenhuma manifestação do Sr.
Presidente da República contrária a essa emenda, que foi
aprovada pelo Congresso Nacional, lamentavelmente,
na segunda reunião daquela Casa, às 2 horas da madrugada, inclusive infringindo o Regimento Comum, j:iois
nem os avulsos, que deveriam ser distribuídos com 24
horas de antecedência, o foram. No entanto, na segunda
votação, às 2 horas da madrugada, o Parlamento, mais
uma vez, foi chamado a votar e aprovou, pela maioría
dos votos dos Senadores e Deputados do Governo, a
prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores.
Portanto, a mim parece falso o argumento de se não
mudarem as regras do jogo, falso. inclusive com esse testemunho da História, quando em 1980, ferindo a Constituição e a República, adiou-se uma eleição já" marcada:
Por isso, lembrei-me da expressão "fogo do monturo"
do Senador Luiz Viana, ao iniciãr minha fala.
O fogo do monturo não é decorrente de uma eleição
presidencial pelo voto direto, em absoluto. Ele decorre
do fato de que a vontade nacional, o desejo da nação
brasileira, neste momento, é eleger o Presidente da República.
Vou, no desenrolar do meu discurso, caso a Emenda
Dante de Oliveira seja rejeitada a 25 de abril, o que não
acredito, propor a realização de eleições gerais a 15 de janeiro de 1985, para eleger desde o Presidente da República, pelo voto direto, até o Vereador.
NóS, particularmente, que chegamos ao Senado, agora, pelo voto do meu Estado, numa reeleição, vamos
abrir mão do nosso mandato de mais 7 ai! os, e nos submeter a uma eleição geral.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. Josf Lins- A tese de V. Ex• não é consistente
no que tange ao direito do Congresso de modificar o prazo de mandato dos prefeitos. Se·o Congresso nãO tetTI autoridade, condições para modificar a Consfituição, nesse
caso, como teria em outros casos? Poderia V. Ex~ alegar
cassação, se o mandato estivesse sendo reduzido. A tese
de V. Ex• m-e parece perigosa. Ela leva à reanálise do que
seria, realmente, justq_ou.injusto de ser votado pelo CongresSo. Nos termos da .Constituição atual o Congresso
deve operar as modificações que forem consideradas justas ou que contarem com a aprovação da maioria. Admitindo a tese de V. Ex-', o Congresso estaria constrangido
ao fazer qualquer modificação da Carta."
O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador José
Lins, a Jemporaried.ade dos mandatos é essencial à ordem demoCTâtica e à ordem republicana. O Congresso
Nacional, ao prorrogar mandato de prefeitos e vereadores, feriu a Constituição. E tanto é assim, nobre Senador
José Lins, que...
O Sr. José Lins- Se V. Ex• me permite, não feriu,
modíficou. Se modificar é ferir, nesse caso a afirmação
de V. Ex• se torna perigosa.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• pediu e eu lhe
darei a argumentação.
O SR. PEDRO SIMON -Prorrogando o. mandato
dos prefeitos e vereadores não feriu, modificou, dando a
eleição direta é que vai matar a Constituição. Isso é o
que S. Ex• quer dizer.

O Sr. José Lins- V. Ex~--agOr<l
exemplo complc:tamt:nlc dift:rcntc.

exorb1úi. Traz um

Eu reconheço, nobre: Senador Itamar Frum:o, Õ d-irdto

do Congresso. E digo

mt~is,

Ex~

O Sr. José UnS-=-- ... u~ eleições dJretu::; ugora. Contundo que se respeite o direito da maiori<l, ...

O SR. ITA!\fAR FRANCO -

Não h(l issc diieito,

nobre Senador ...

O Sr. José Lins- ... ou seja, o rc:sultado du votação.

O SR. ITAJ\:JAR FRA~CO- Se V. Ex• me permitir
vou concluir a indugaçào que V. Ex~ dirigiu U -mim -n-o
seu aparte, que sempre muito nos honra.

O Sr. José Lins- Com o ma-iõr ·prazer.
FRA~CO ~A

Constituiçilo, Sena·

dor José Lins, é bal>tante clara; não permite, pela temporariedade dus mandatos- repito - a sua prorrogaçà.o.
E tanto assim que, contra essa medida, recorremos ao
Supremo Tribunal Federal. E qual foi a decisão de al·
guns Ministros do_ Supremo? Decidiu-se, para estupefação nossa, que aquela prorrogação poderia s~r consentida pelas razões de co-nveniência do regime. Não Se encontrou uma fórmula jurídica e nem buscaram, na dou-.
trina e na jurisprudéncia fundamentos para que o Congresso aprovasse a prorrogação dos mandutos de prefeitos e vereadores. Essa é a doutrina que está escrita na
nossa Constituição e que o Congresso, V. Ex• disse que
pôde- e tanlo pôde que o fez, errou ao fazê-lo, mas o
feZ .. ~O

sr--:--JO"Se LiDS -- A tese do erro

discutíve~.

O SR. ITAMAR FRANCO - ... pela Maio fia. -Q (iue
quero chamar, então, a atenção de V. Ex•, não só no aspecto doutrinário, cm que o Congresso errou, e rio aspecto politico, então,- nem se díg:l, é que naquela altura
dos acontecimentos, cm setembro de 1980, já com _as
eleições marcadas para novembro de 1980, mudamos a
Constituição. E aí vem muito bem o Senador Pedro Simon, quando diz; por que não P?d~remos_ alterá-la ago:ra, inclusive, transformando a· eleição incfireta-do Presidente da República, que não é nem indireta, é feita através de um Colégio nitidamente marcado, para as eleições
diretas'? É essa tese, a argumentação que estou ...
O Sr. José Lins- se·v:-Ex• me permite, não estou negando o direito do Congresso de modificar a Carta, inclusive em relação às eleições, dirctas agora. _

O Sr. Pedro Simon - Só não vai votar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não é V. Ex• que está
negando, é o Presidente da República que está negando.
O Sr. José Lins- Não é o Presidente. Desculpe-me V.
Ex• De qualquer modo quem vai apreciar a emenda, parta ela da Presidência da República ou do Congresso somos nós os parlamentares. Vê V. Ex• que a sua tese não
tem consistência.
O SR. ITAMAR FRANCO -_5enador José Uns, somos nós, aqui, qu-e vamos apreciar~- Clarõ, rlós do lado
de cá; V. Ex• ai, rcpresentu o Partido do Goveri10.
O Sr. José Lins do Congresso ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu diria, dentro da ironia idiota de V. Ex~ cu djri_a que eu represento um dx dessa intdigénda.

o direito de votar ..

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas vou dizer a V.
que não hii ~se dircíto.

O SR. ITAMAR
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V. Ex's representam a inteligência

O Sr. Josê Lins - V. Ex~ me desculpe. Não se trata
db;so. V. Ex• é realmente um Senador b_rilhan_tc.

O SR.JTA~1A~ FRANCO- Eu diria_que eu repre:ic-nto um dx dessa intdigência, repito. Se eu não representasse um dx dessa intelig_ência, _por certo não estaria
com V. Ex•., porque V, Ex~. sendo muito intcligênte, e se
eu não tiv..::ssc um pouquinho da sua inteligência cu, realmente, leria que me sentar, porque V. Ex•. é um sábio, é
um erudito,
O Sr. José Lins- Ao contrário. V. Ex~ é quem diz que
quem vai arredar é uma Comissão, e que nUa" dodcmos
apreciar nad:.t.

O SR. ITAJ\.-IAR FRANCO- Ê uma honra debater
Com V. Ex~. de .que, aliás, conheço bem o pensamento.

O Sr. Pedro Simon- O importante Senador Itamar é
qw; o nobre Líder do Governo se ofendeu porque V. Ex•.
di.ssc que a Bancada do lado de lá representa a Bancada
do Governo. Isso é ofcnça, agora'.)
O SR. ITAMAR FRANCO- Tornou-se ofensa.
O Sr. Pedro Simon rfiaõe.i"ia.

S. Ex'. reagiu; e reagiu dessa

O Sr.José Lins- Veja V. Ex~. como se deturpa o pensamento dO!:i outros, nesta Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não se tnltu disso.
~

-

-

O Sr.JoséLins- Não foi V. Ex•. e sim o Senador Pedro Simon. Nessa base, nobre Senador ltarnar Franco,
n;,'"io se poJe chegar a qualquer conclusão. V. Ex~. está fu_-_
zcndo um discurso brilhante. Elogio a inteligência de V.
Ex~. r.:om absoluta sinceridade.
O SR. ITAMAR FRANCO- Obrigado, Ex•.

O SR. José Lins - Achei apenas a questão da apreeiação_da matéria, não cabe, só à Oposição. Temos também, nôs, opinar.
O SR. ITAMAR FRANCO - Não cabe a mim, aqui,
pekl menos, di.ler pei<lS oposições cabe a V. Ex~. dizer,
responder se será este, ou não, o pensamento da bancada
do Governo.
O que disse o Senhor Presidente da República, Senador José Líns? Vamos udarar, ou tentar aclarar, us noss.ts mentes. O que disse--o Senhor Presidente da Repúblit.:a, recentemente'? Eu,.duqui a pouco, vou enfocar, mais
d~ rçrto. a fala Prcside_ndul. O senhor Presidente disse
que:_ se, neste instant_e, evidentemente, é o congresso
que vai votar, não é a Assembléia legislativa, nem a Câ-mara de Vereadores- se o Congresso Nacional votasse
as eleições diretas, estaria cassando o Colégio eleitoral.
Não foi a expresão do Senhor Presidente da República?
Evidentemente, nào ipsis Utteris, mas o pensamento do
Se-nhor Picsidente da República foi no sentido de que, se
o COngresso Nacional devolver ao povo o direito de escolher o presidente da República, nós estaríamos, neste
momentó, no pensamento do Senhor Presidente daRe·
pública, cassan~o o _Ço~égio Elcito@L
O Sr. José Líns- O que eu quero dizer a V. Ex~. é que
cassando ou_ não, o Congresso tem o direito de votar.

O SR. ITAMAR FRANCO- Não! Quem sou cu'? Inteligência do CQngres:so representa V. Ex•

O S~. ITAMAR FRANCO - Isto é outr<t coisa. Eu
sô quero saber u st:guinte: o Pr..::sidente _da Rç_pública dis~
se istu. Úu não? Sua Excelência, Senhor Presidente falou
e isto ou não?

O Sr. José Lins- ... qu:.tndo interpretam defendem
ou discutem.

~:aso

O Sr. José Uns- Não confirmo a V.
realmente, não ouvi o Presidente.

Ex~.

porque. no

O SR. ITAMAR FRANCO- Ah! O Presidente não
isto'!

dis~c

O Sr. José lins- Não. Não estou dizendo u V. Ex'.
que o presidentc:_nào di~sc isto. Repito que não tenho t.:onhccimento da frase citada por V. Ex.~.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~. não tem conhcómento d<.L frusc'.'
V. EX". acredita que cu possa ef>tar dizendo ou repetindo aquilo que eu ouvi na televisão'!

O Sr. José lins- Absolutumente, nobre Senador. Eu
respeito a palavra de V. Ex~. c direito de dizer. Como disse o [rancês;...:.... "'Defenderei até a morte o direito" de V.
Ex~.-dizcr o que pensa.

O SR. ITAMAR fRANCO- Não. Eu não quero a
mort..:: de\'. Ex~. Não precisamos chegar •\ morte na defesa dos nossos princípios.
O Sr. José Lins- Eu agradeço sensibilizado.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jos.ê Uns, untes de debater com V. Ex•, eu vou ouvir, com muito prazer, o Senador Jutahy Magalh~tes.
·
O Sr. Jutahy MagAlhães- Nobre Senador, nós estamos nas vésperas de utilizarmos uma das prerrogativas
do Congresso que ainda sobreexistem, que é a de votar a
emenda constitudOnal, agora Com o quorum de 2/3. ~eu_
fi4u-CI" inuiio ICiil de Ouvir o Senador José Lins, que está
nu liderança da Bancada, quando diz que nós, da Bancuda de cá. também iremos exercer o nosso direito de
opinar a respeito de uma emenda constitucional que: está
em discussão. E digo isto porque tenho me batido muito
·a;ntra uma lei que eu considero draconiana, não é de hoje;·qu-e-eaquela lei que pcm1itc o fechamento das questões por parte dos diretórios nacionais. Tenho, inclusive,
um projeto em tramitação nesta Casa, que está há vil rios
meses sem votação, e quando faço questão de retornar a
nós, parlamentares, o direito de opinar sobre essa questão do fechamento de quc.<;.tào, e no entanto nós, parlamentares, não votamos essa lei. Por isso é que eu venho
lutando para que todas às vezes que tivermos que votar
uma matéria política de importância, as Bancadas tamb(:m sejam ouvidas, e nào apenas o diretório nacional,
porque nó~ ~o mos os elementos executores daquelas decisões que vêm pura cá. Mas, infelizmente, também nós
não somos ouvidos. E o que desejo, e que almejo, ê que o
meu- Partido não feche questão nessa matéria; qiiC-aeixc
a cada um de nó!> votar com a nossa consciência, com
aQuilo que consideramos seja o certo e que seja o necessJrio para o País. Porque podemos ser mirioria, ãqúCles
que consideram, no PDS, que temos de ter eleições dire~
tas já, mas u esta minoria ou maioria, seja o que fcir, o
'-JUC está querendo é o bem do Brasil, é o atendimento às
necessidades do nosso País, que necessita de um governante com apoio popular nesta hora de crise. E é nesta
hora que nós queremos também manifestar a nossa opiK
niõo. porqu-e vamos votar pelas eleições diretas já. Te~
mos uma linguag_cm diferente da linguagem de V. Ex•s,
ma:; o objetivo pode ser o mesmo. Não consideramos o
Colégio Eleitoral lnauh!ntico, mas consideramos que,
hoje. a situa(;ào é bem diferente de 1982. E, por isso, consideramos que _a vontade popular tem que ser ouvida
nesse instante. pura C!:iCOlher o governante que tenha o
apoio cu solidariedade da Nação, porque tem de haver
um encontro do governo eom a Nação nesta hora de_crise cm qu~o P_aís_atravessa. Por isso nós votaremos, e cu
digo nós, illguns poucos ou muitos, mas votaremos a favor das eleições dirctas para agora, para 1985.
O SR. ITAMAR FRANCO- SClladOrJutahy MagalhJes, se pouco significasse o meu pronunciamento nesta
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tarde ele estaria honrado_c_om o aparte de V. Ex• Não é
um homem do Governo que fala que vai votar pelas
eleições diretas já, ma,s falou, nes~e fnstante, o democrata, o homem sensível ao clamor nacional que aí estâ, o-clamor que faz com que alguns ouvidos permaneçam
surdos, algumas portas- fechadas, inclusive aqui no Congresso Nacional, a esse clamor das praças públicas, dos
comícios, em que o povo brasileiro quer ter o direito de
participar do seu destino, e, neste momento, a participação do povo é na escolha do Presidente da República,
porque o Presidente - V, Ex• o disse, e muito bem -eleito com o respaldo popular, ele poderá alterar essa estrutura de poder que aí está de maneira democrática e
pacificamente.

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite?
O SR. ITAMAR FRAI'iCO - Eu não vi isso, Senador
José Lins. b claro que nem vou escutar o Senador José
Lins, dizer que defende as eleições diretas já, porque, sinceramente, se o Senador José Lins dfssesse qUe defende
as eleições dírctas-já, eu me sentaria. Para mim era__ o s_uficiente, nesta tarde.
O Sr. José Lins- V. Ex' me permite?
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou terminar Excelência, só um minutinho. Senador Jutah_y o pensamento de
V. Ex• já ê. conhecido. Eu não sei se serão poucos ou
muitos. Tenho para mim que serão pouquíssimos, pode
ser que eu me engane, tomara que eu me engane, porque
o Senado da República vai votar as eleições direias, para
Presidente da República. Não seí nem se a Câmara dos
Deputados vai aprovar a Emenda Dante de Oliveira. Tenho sempre um certo receio do chamado dissidente do
PDS. Mas, enfim, teremos sempre uma nova oportunidade de os Deputados exercerem o seu direito de voto.
O Sr. José Lins -

(Fora do microfone.)

O SR. ITAMAR FRANCO - O Senador Jutahy Magalhães não é um dissidente do PDS, "Senador José Lins.
S. Ex' sempre se posicionou a favor das eleições diretas.
Ele não é como determinados Deputados que querem as
eleições diretas mas começam a fazer uma série de exigências, neste instante, quando o importante é eleger o
Presidente da República. E esse homem com o respaldo
popular, alteraria, como eu disse, toda a ordem estrutural do nosso País.
Mas antes de prosseguir, Senador José Lins, ouço V.
Ex•
O Sr. José Lins-- Ouvi bem o aparte do nobre Senador jutahy Magalhães. Tenho absoluta certeza de que S.
Ex• como democrata, como liberal, está -consciente do
dever que todos temos de respeitar as leis vigentes~ O que
ninguém discute o direito de o Congresso modificar essas
leis. f: nesse sentido que estou de acordo co S. Ex• que se
modifiquem as leis de acordo com a tendência d.o Con~
gresso.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• estaria de acordo em votar as eleições diretas jã?
O Sr. José Lina- Estou de acordo em que a lei seja
respeitada. Por iss_o _c_oncordo. em que se votem_ as
eleições diretas, já, no COng-resso.
---O SR. ITAMAR FRANCO- Então o VotO de V. Ex•
serâ favorável?
O Sr. José Lins- Isso é outra coisa. V .Ex• se referiu
aos comícios. Ora é impossível que se inodifique a COnStituição em comícios. Então, esse movimento desembocará fatalmente nos representantes do povo aqui, nesta
Casa. V. Ex• é um dos legítimos represe-ntantes desSe po:..
vo, ao qual defende. Pelo menos de uma fração dele.
Mas há de convir que todas as aspirações, todos os dese~
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jos, todas as motivações populares terão que ser encaminhadas através das seus representantes legítiriw-s, qUe
são aqueles eleitos pelo povo c que aqui decidam. Por~
tanto, que se ouça o povo, qUe se voteffi aS eleições di retas seja agora, ou não. O que se sabe e o que é preciso dizer, é que ninguém é contra as eleições diretas. O que não
podemos aceitar é a imposiçãu pela Oposição, da data
dessas eleições.

O SR. ITAMAR FRANCO - Claro. Mas, nobre Senador, pergutar não faz mal nenhum. Perguntar faz mal?

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, primeiro, ·acho que não há desacordo quando se diz que a
canalização do que pensa o povo tem que refluir no Congresso Nacional. b evidente. O povo, a parcela do povo,
nos conduziu para esta Casa- conduziu a mim e conduziu V. Ex' Eu pelo meu Estado, V. Ex• pelo seu Estado.
Então, s_e_ Y. Ex~ vai atender ao clamor do povo, estou
convicto, estou convencido, estou esperançoso de que V.
Ex_~ há de votar pelas eleições diretas. Porque o que pen~
sa o povo de Minas Gerais deve pensar o povo do Ceará,
na defesa das prerrogativas populares. Então ninguém
está dizendo que não canaliza. Ao contrário, nós estamos receosos. E, af, é qu_e eu dou continuidade ao meu
pronunciamento.

O Sr. José Lins- Votarei a emenda na hora oportuna.

O Sr. José Lins- O papel dos comícios, nobre Senador, é justamente motivar os parlamentares.
O SR. ITAMAR FRAr\'CO- Mas, é evidente. V. Ex•
chegou aqui como'? Sem comício?
O Sr. José Lins- V. Ex• admite, portanto, que nos
comíCiõs, dÕs movimentoS-popufarcs, da demonstração
de opções e esses anseios devam ser conduzidos ao Congresso.

O SR. ITAMAR FRANCO- Claro.
O Sr. José Lins- E que o Congresso tome, legitima·
mente, a_ sua decisão.
O S~. ITAMAR FRANCO - Evidente, e ele vai tomar uma deci_são legítima. Ele vai tomar. E é por isso
que__ e:~tamos estranhan_do aqui. ..
O Sr. José Lins- E é por isso que estanl.os de acõrdo
quanto ao respeito à lei e à Constituição e portanto
quanto ao direito de o Congresso modificá-las.
O SR. _ITAMAR FRANCO - Esse direito do Congresso é inerente em determinados casos. Eu diSSe que no
caso da prorrogação de mandato de prefeito o Congrres·
so·-não poderia prorrogar. Mas não quero discutir esta
tese com V. Ex•
O que eu quero saber de V. Ex•, se for possível, neste
momento, é se V. Ex• vai ou não votar a eÍnenda das
eleições_ diretas?
O Sr. José Lins- Votarei a emenda das eleições dire_taS-j,_a hora· em que _ela chegar à votação no Congresso.
- O SR. ITAMAR FRANCO -A h! Só na hora em que
chegar no COi"'gresso?
O Sr. José Lins- Não antes disso. O certo é que exercerei o meu direito de vOto.
O SR. ITAMAR FRANCO Ex' vai votar a favor?

O Sr. José Lins- Sim. Perguntar não faz mal.
O SR. ITAMAR FRANCO -Então eu pergunto a V.
Senador José Lins V. Ex' que jâ Conhece, ...

Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO - ... que é um parlamen~
ta r brilhante -_chegou a minha vez de elogiá·lo- que é
um parlamentar brilhante, V. Ex• que jâ conhece, que é
um Parlamentar brilhante ...
O Sr. José Lins- Já disse a V. Ex.f: votarei a emenda
na-110rã em que ila chegar ...
O SR. ITAMAR FRANCO-_,.. - agora é a minha
vez de elogiar - que é um Parlamentar brilhante, estudioso, que já dissecou a emenda Dante Oliveira, V. Ex•
vai ou nào votar favorável à Emenda Dante Oliveira?
O St. Jutahy Magalhães- Senador Itamar Franco,
solicite aos meus-colegas que leiam o itein 12 do ProgrF
ma do meu_ Partido, para ver se eles se sensibilizam.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jutahy Magalhães, a esta hora eles não lêem o Programa do Partido
de V. Ex'. Veja, Senador José lins, é difícil fazer o Senador Luiz Cavalcante ficar quieto e agora S. Ex• fiCou ..
O Sr. José Lins- V. Ex• já tem a resposta. Ou quer
que eu repita? Votarei, repito, ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou esperar o dia 25 de
abril..

-o Sr. José Lins- ... a emenda das diretas na hora em
que ela nos for submetida. Votarei segundo a min_ha
consciência.
E digo mais, nobre Senador, sou favorável às diretas,
apenas não aceito a imPosiçãO da data tal como a Oposição ~tá querendo forçar através do movimento das
massas em comícios !itero-musicais...
O SR. ITAMAR -FRANCO - V. Ex• acabou de concordar com a movimentação de massas, disse que é_ salutar! Há pouco V. Ex• dizia da movimentação de massas,
dos comícios, dizendo que eles tinham que refluir-pãra o
Congresso Nacional e agora V. Ex~. já está investindo
contra a movimentação de massas!
O Sr. José Lins- O que me admira, nobre Senador, é
que V. Ex• Utilize a argumento dos comícios para a-defesa impossível da sua tese. Digo a V. Ex• o motivo. Porque acho que os líderes moderados da oposição estão
sendo ludibriados n_essas concentrações. São os gràndes
Partidos que as promovem, mas não são eles que as dirigem. Veja, por exemplo, as vaias como andam por aí,
na·s capitais: VeJa ·a qUe esta ã:Conteçendo, inclusive, com
líderes do Partido de V. Ex•.

Eu-quero saber se V

O Sr. José Lins- V. Ex! agora cstã querendo imporme o seu pensamento. Essa é a vontade da OposiçãO.
Nós somos de partidos diferentes.
O SR. ITAMAR FRANCO - Não. Em absoluto.
Não quero impor a vontade da Oposição.
O Sr. José Lins --V. E~• está na sua posíção. Eu mantenho a miilha.

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Senador José
Lins, todo homem público está sujeito às vaias, V. Ex• é
um homem público e sabe disso, deve ter levado as
suas ...
O_Sr. José Lins- Como admitir que homens que estejam difen-deildõ ti ma tCSe que V. Ex~ diz ser popular,
recebam repetidas vaias do povo?
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• não quer que
numa conCentração, por exemplo, como a·de Belo Horizonte, capital do meu Estado, com mais de 300 mil pes-

0268

-.- J)J:ÂRIO DO CONGR!'SSO NACIONALJScciio II)

Sexta-feira 23

soas que nào haj<! uma vaia. evidentemente, que tem que
haver.
O Sr. José Lins- Nadu tenho <.:ontra a concentração
em si. Sincerumente, nadu tenlw,
O SR. ITAMAR FRANCO- Sei c V. Ex~ nem pode
ter.

O Sr. José Lins- Defendo o dirdto d.: opinião, mas
quero liberdade paw votar, conforme a minha consciência.
O SR. ITAMAR FRANCO- Lumcntavelmcnte, Senador Jutuhy Muga!hães. nós dois vamos h!r que esperar
até _o dia 25 de abril pam conhecermos o voto do Senador José Lin$.
O Sr. GaStàCi MUller....:. -Senador ltamari"·ran~o. co-m
relação ao Senador Josê Lins, todos nós sabemo~ que ê
um homem excepcionalmente inteligente. Scmtdor Dirceu Cardoso faluva que o Senador José Lins era lauread-o
cm ltajubtí. lembram? Eh: é um Sena~or superinteligente, entUo ..
O SR. ITAMAR FRANCO- A!láLdc abeberou-:.e
Lltl cultura mineira ..
O Sr. José Lins- Logo. -devo ~cr menos bem informado Jo que Y. Ex~.
O SR. ITAMAR FRANCO- Esiou falando <Jlguma
mentira'?

V:

O Sr. José Lins- Não! Ao contrúrio,
E.x~ me elogia quando diz que me rtbcberci da cultura mineira. Só
que <.1li passei <I penas alguns anos c V. Ex• a vid•Lloda.
O Sr. Gastão Müllcr- E prcciso-~<iuher o -que esÚ d~:-
huixo do pano quando ek afirma que o Congresso dCvc
deliberar soberanamente quanto à Emenda Dante de
Oliveira. que ele vai votar pela cleiçào dircta. ou poderia
votur.
O Sr. José Lins -

V.

Ex~

se engana ...

O Sr. Gastão J\:lüllcr- Desculpe, desculpe. Ele está
convicto e pode estar certo ou ·errudo. os fulos viio provar. que o PDS n1io v:.ii irrovar, na Câmara ·dOs DepUtado.-.. ti Emenda Dante de Oliveira, então ele vai dizer que
foi rcspcitrtda u decisão da maioria do Congresso Nacional. E isso, é natural. ele estú baseado na força do seu
Partido.
O Sr. José Lins- V.
maioria.

Ex~

sabe que o PDS niio tem

O Sr. Gastâo.l\fUUer- Na Cümara':' Somos toda a
Oposição somud<.t. nu ütmura. sUo 246 Deputados. Para
se aprovar u Emenda Dante de Oliveira, precisa 320 Dcputadm;. Então. haveri<.t necessidade. ou hú necessidade.
de 74 Dcput<tdos do PDS para apmvarem a emenda ..
O Sr. José Lins- Agora. V.

Ex~.

O Sr. José Lins- Veja. V.
bate nesses termos.

Ex~,

como é cx.cclente o. de-

O Sr. Gastão Müller - Agora, o rroblema ao meu
ver, é o seguinte: a legitimidade maior é da vonwdc popular. Entl\o, tliz um ditado francês c, com isso, não quero ofender ninguém, nenhuma pessoa c nenhum partido.
f\-·las, há um ditado fruncê.s que diz. mais ou menos, o seguinte: ''Só os idiotas nl\o mudam de opiniiw". Então, se
o povo brasileiro uspira a eleição dircta, outro lugar comum, todos o:. segmentos da sociedade, ou pelo menos a
grande maioria do povo aspira a eleição di reta, o que se
deveria sentir da parte da maioria? E mudar de opinião.
Então, vamos fazer eleição direta. Agora, <.:orno na democracia hú sempre uma forma de se chegar a essa soluçl\o. ouvindo o pnvo. o Senador Moaeyr Dalla, logo
que assumiu, tinha declarado isso aí. O ussunto morreu.
Vamos pura um plebiscito~ Essas sã~ as consultas populares: vamos ao plebiscitú. No Brasil, laçamos um plebiscito para saber se o povo quer ou não quer eleição dircta
- a muioria disse não~ continua o Colégio Eleítonillegítimo, uutêntico, que foi implantado de acordo com as
leis vigentes; se o povo disser não. vamos para u eleição
diretu. E:.su seria a solução altamente dcmocráti~a. tão
rrcconizad<l pelo Presidente da República que, desde o
primeiro dia de m<..~nduto, alifls. desde untes de assumir.
jú dizia que faria deste País uma democracia- Sua Excclênda estú por um triz. para fotzer esse PLtís totalmente
uma demm:racia.
O Sr. José Lins- E vai fazer.
O Sr. Gastão Müller PDS ...

O SR. ITAMAR

FRANCO -

Senador Gastão

1\·WTlei- :·cvidl:l1tcmente, não vamos recordar aqui o que o
Pu is ·conhece. Regras que fomm impostas ao Brasil com
o (\mgre,..,so Nacional fcchadtl. Sustaríamos recordar
abril de 1977. Não vamos entrar, então. no .campo da
tlis~.:ussào do colégio eleitoral V. Ex~ tem a sua opinião,
cu tenho a minha c vamos respeitá-las. O que cu levanto
cm tese. c aqui, está a minha preocupação, núcleo do
meu pronunciamento, é que o Prcsidcnte da República,
vnlto a dizt:r._ nào poderia, agora, se referir a uma matéria cm andamento no Congresso Nacional, dizendo
que, evidentemente Sua ExcelCncia o disse c não disse em
fra:-.cs soltas: Sua Excelência afírm<.~tivamcntc ...
O Sr. Jutahy Magalhães -

O Sr. José Lins- Sua Exce\éncia já fez e termínud.
O Sr. Gastão Müller- ... a votar de acordo <.:om a tendência popular, que seria da díreta jú.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas. Senador Gustiio
Mliller, evidentemente, nós temos discordâncias nu
anúibe do Colt!gio Eleitoral. Mas. não seria o caso de
nós examinarmos <..~qui o ('olégio Eleitoral, eom(l eu disse. o Senador Fábio Lucenu percucientcmente já mostrou ~ts anomalias do Colégio Elcitoml. O que me preocupa, Senador Gt!stào Müller. nfto é se o Congresso Nadon;,d rejeitar a Emenda Dante de Oliveira. Preocupame e.xatamcnte o <.:ontrário: é se o Congresso Nacional
vier a aprovar. como nós esperamos, a Emenda Dante de
Oliveira. é se estú ou não estabelecido. ou se estará estabelcddo o confronto entre Legislativo_ ou_ Executivopor quê isso? Porque o Senador José Lins não esculou a
fab presidencial. Mas, o Presidente da República foi
bustantc claro~quando falou na cassação do Colégio
Eleitoral. Ai ê que nós queremos saber: estará ou não o
~.:onfhmto formado? Porque o Senhor Pre.'iidcntc da Rep(lhlicu, que não deveria, nesse instante, falar sobre_uma
Emenda que está sendo examinada pelo Congresso Nacional. salvo melhor juízo. o Senhor Presidente da República não poderia ter falado. neste momento ..
O Sr. José Lins -

Ex• :-.cmprc n fal, qpc seria muíto pior que umt\ cassaçl!o
Jn colêgio a cassação de 60 milhões d~ eleitores.- E é isso
o que se vai fuzer neste País: a cassação de 60 milhões de
eleitores. Potlc isto uté surpreender a V. Ex~que cu esteja
nes."a posiçà\), porque também é outra coisa que pode ser
atê el\ntestatla. Eu acho, pcs;.L)(tlmente. - c assumo a
responsabilidade do que vou dizer- que _as_elcicôcs.indirctas f\Ham v:.ílidu ..... quando no sistema revolucionário
em qLIC se-vi-veu.-- isso est(t na Ciência Política, é só estudar ús mánuais Jc Ciências Políticas. Quando os mandatos era legitimados pelo poder revolucionário eJCpi-csso
pelas Forças Armadas neste Puís. Mas, desde o momento em que se considerou extinto esse poder revolucionário e transferiu-se. novamente, para o povo u legitidade dos mandatos. nào há mais sentido, neste momento,
portanto. a eleição indireta para Presidente da República. Esta ê a minhLt_tese.

Se Sua Excelência ajudar o

estú certo.

O Sr. Gastão Müller- De modo que eu achn que V.
Ex~. então. cstú estribLtôo nessa sitUaçào. naturalmente,
matematicamente cepo, V. Ex• ê um matemático, pela
prôpria profissão de Engenheiro, de que não vai chegar
lá. Entào. vai dizer, amunhii: não, foi rcspeitadu a decisão da Mairoria. Então, o que me surpreende, somenle,
nessa que.<;tão da eleição direta. é um ponto, só isso. Eu
não discuto. como se dis~..:utc aqui, c j<.í ouvi discutir em
(,:omicJu:. tumbém, a ilegitimidade do Colégio EleitoraL
Absolutumcntc! E legitimo, todos os eleitos cm 82 foram
eleitos snh essas regras. Então~ tamb6n_, é legítimo o
mandato dos Senadores.
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Permite V.

Ex~

um aparte'?

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• me permita só
terminar o pensamento. O Senhor Presidente da República n:'u,1 poderia. ugom, em que o Congresso examinu uma emenda de taJll<.Lxepercussão. é dizer que a
eleição indiretu ne:>tc País deve ser mantida. c que significaria a casSl.l.ção do Colégio Elcitorul. Hú, de qualquer
forma. quer queiramos ou nào, uma interfe;:rêndu do Poder Executivo no exame do Legislativo.
O Sr. Gastão Müller- Scn::~dor. só para esclarecer. O
Senador amazonense, aqui presente. Fúbio Lucena. di.'clarou um di<..~ desses, num magistral discurso. como S.

Eu vi e ouvi.

O SR. ITAMAR FRANCO- ... a manutenção das regws que <IÍ csW.o. qual sejam, a escolha indircta do Presidente da República. O Congresso Nacional vai decidir e
vai decidir, ternos con!iunça nisso, e agora com o voto do
Senador Jutahy Magulhães e possivelmente com o voto
d\1 Senador José Lins. nós vamos aprovar a cmend<l das
eleições diretas.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. h• um aparte?
O Sr. José Lins- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer Seluiz Cavalcante. Um momento, Senador José
Lins, primeiramente vou ouvir o Senador Luiz Cavaicante.
nad~lr,

O Sr~ Luiz Cavalcãdte:..:.... Senador lu.tmUr-Fr"arico·. "Uié
os priniciros dias de dezembro, eu não havia me definido
por c-kiçôcs dírctas ou indirL'tas. Mas, no dia 5, entramos
em rcccsso_e._ no dia 16 de dezembro, estava cu nas minlw~ Alagous, onde passei o resto do mês de dezembro,
todo o mês dcjllneiro e fevereiro. Tive, portanto, muis de
75 Jias no meu Estado e me em barafustei relo interior,
conforme V. Ex~ fez na sua Minas Gerais, de certo. Pois
hcm! f'\ão encontrei um sô amigo. um só eleitor, que me
pedisse para votur contra as eleições dirctas, ao contrúrio. não fiL levantamento I"H)r escrito, mas. sem exagero. foram centenas c ccntt;Jnas de amigo:>, de eleitores
que. cm toda parte. me diziam: "tvJujor, confio que você
nüo vai votm contru as diri.'tas". Eu me julgo um simpleS
delegado dos meus eleitores, então ao ~..:hegar aqui, declarei alto e bom som, e agora estou reiterando: sou pelas
eleições di retas, por fidelidade aos meus eleitores. Muito
nhrigudo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sou eu que agradeço a
intervenção de_V. Ex~. Senador Luiz Cavalvante. E eu diria. permite-me V. Ex~. fidelidade aos seus eleitores e aos
seus. princípios. PrincípirJs que aprendemos a respeitar,
tlcsde que cheg_amo!) a esta C usa.
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Nós não vamos pedir ao Senador José Lins que seja
um Diógenes a procura cW.que\es que gostariam de votar
nas eleições-indiretas.
v. Ex•. Senador Luiz Cavalcante, foi com ó seU Povo,
com o seu Estado, e_ sentiu aquilo que eu sinto no meu
Estado de Minas Gerais, o_desejO imenso da Nação bra-

sileira de poder influir e influenciar nos seus destinos. E,
neste momento, isso pode se materializar pela eleição direta do Presidente da República. E é por isso que temos
que estranhar, e vamos continuar estranhando, a intervenção indevida do Senhor Presidente da República neste momento. O Senhor Presidente_da República deveria

-o-

toiiílúarli poder através da impoS"íÇâo de _c_omícios. Eis
os exemplos. Então, V. Ex• não pode diminuir a verdadeira responsabilidade do Congresso ao fazer a sua escolha livremente. E t6iíha V. Ex~ a certeza"Creque qualq-uer
que seja a decisão do Congresso, ela será respeitada.

O SR. ITAMAR FRANCO- Primeiro V. Ex• ..
O Sr. José Lins - Como não poderia deixar de ser,
embora V. Ex• esteja pondo i1>so em dúvida.
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• joga os fatos da
histórica ao sabor da sua inteligência ..

esperar a decisão do Congresso NaCional, fosSe ela qual
fosse, e, aí sim, Sua Excelência-poderia exteinai o seu
pensamento. E nós esperamos, Senador Luiz Cavalcante, que os parlamentares do PDS sejam independentes
como V. Ex~ E respeitamos aqueles que vão votar contra
as eleições diretasA O qlie nós não podemos é permitir-que o Congresso Nacional se veja, de iepente, com os
ventos do Executivo, im-possibilitado de votar. Aí srm,
não é o clamor das ruas, das comíciOs, da pressão popular, aqui não; é que os_ ventos -do Executiyo possam trazer algum dano ao resultado da votação do Congresso
Nacional, porque nós, Parlamentares, estamos acostumados e devemos estar- repito - até às vaias, e o Senador José Uns não as pode temer; como ei.i não is te-

mo.
Então, a pressão popular, que há de se fazer no Congresso Nacional, é uma pressão democrática, salutar e
necessária'. Nós Vamos -esperar que no dia da votação,
dia 25, as galerias do Congresso Nacional estejam ~Ilga~
lanadas com a presença maciça do povo brasileiro atestem unhar aqui! o que pensam -~,-s Srs. Deputados e os Srs.
Senadores.
-O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•?

O SR. ITAMAR FRANCO mais uma vez vou ouVir V. Ex•

Senador José Uns,

O Sr. José Lins- Agradeço o aparte que V. Ex• mais
uma vez me concede. Realmente, não ouvi o pronunciamento do Presidente, mas adotaria como minha essa frase. Aceito que realmente, a votação das diretas agora
equivaleria a cassar, isto é, a' subtrair o direito que tem o
atual Colégio Eleitoral, atribuição prcvTsta na COnStituição, votada no CongressO, nos termos da Carta então
vigente, portanto legítima. se as eleições diretas forem
aprovadas, agora, evidentemente o Colégio Eleitoral
perderá essa prerrogativa que lht: é atribuída. Logo, o
Presidente tem absoluta razãO quando diz que a eleição
direta equivale à cassação. Mas, vou maís adiante. Para
V. Ex•, o independente do PDS é o_ que vota pelas
eleições diretas. V. Ex• não reconhece a independência
dos que pretendem votar contra elas. Porque, eu não sei.
Aliás, encontro uma razão muito séria para essa contradição: V. Ex• disse que receia pela dissidência do PDS.
Quer dizer, V. Ex• quer a dissidência mas, ao mesmo
tempo, desconfia daqueles dissidentes a quem está elogiando como independentes. Além do mais, V. Ex• não
pode confundir o que dizem certos líderes nos comícios,
ainda que os aplausos lhes estejam presentes, com aqUilo
que é conveniente à felicidade do povo.
As eleições diretas são ifuportiúl(eS, são-da nossa tradição, mas não são uma panacêia. Como exemplo Getúlio Vargas foi rriais feliz quandO ditador do que q~an
do eleito pelo povo, com uma grande maioria sobre seus
concorrents. V. Ex• sabe que JâníO Quadros, que teve
uma votação estrondosa neste País, deixou-nos, depois
de sete meses, uma crise que ainda hoje sacrifica o povo
brasileiro. Jango, também eleito com Jânio, sofreu o
mesmo destino. E V. Ex• não encontra exemplos só em
nosso País. Peron levou a Argentina, nos braços do povo, ao resultado que V. Ex• conhece_~ Hitler e Mussolini

O Sr. José Lins- V.
eu-.

Ex~ O!i

conhece tão bem quanto

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu até estava-esperando, e não vem, porque a todo instante nós ouvimos a argumentação da_Bancada de V. Ex~, com raríssimas exceções, _e eu não sei como não se lembrou agora, no seu
aparte, o exemplo do Paraguai, a todo momento se
lembra aqui, quando se fala em eleições diretas, porque o
nosso vizinho aqui faz uma eleição direta ...
O Sr. José Lins - V; Ex' aliás, sabe que, eleições diretas tal como se realizavam no Brasil, praticamente, hoje
já não existem sen-ão ifu poUcos paíse.-. do mundo.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vejo que V. Ex•, a
princfpío, não tinha ouvido o que o Presidente falou,
agora já passa a concordar com. o Presidente ...
O Sr. José Lins- Concordo._

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos respeitar a opi-niãO-de V. Ex• O que não podemos concordar é que os
fatos hi5tóricos_lembrados por V. Ex• sejam jUlgados no
seu interesse e para me.-.dar a tradição republicana brasileira que é de eleição direta para Presidente.
O Sr. José Lins- Estou d_e acordo. Nenhum de nós é
contra_ as eleições diretas. O que nós não podemos aceitar é a .imposição ,de uma data. Só isso.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nem V. Ex', nem ninguém da Bancada vai mudar a tradição republicana do
Brasil de escolher diretamente o Presidente da Repúbli-

ca.
Não tenho dúvida não, Ex•, com a fala do Presidente
da República nós vamos esperar a decisão do Congresso
Nacional.
O Sr. José Lins -Com ou sem fala. Esperaremos e
respeitaremos.

O SR. ITAMAR FRANCO -O que eu já- disú e repidentro da minha conceituação, dentro do meu modo
de pensar; é que sua Excelência, o Senhor Presidente da
República nào poderia ter falado agora
to~

O Sr. José Lins- Não sei porque. Sua Excelência é o
Presidente de honra do Pª-rtido, e tem o direito de
orientá-lo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos ima81nar, também, que não ·haja o confronto entre o Legislativo e o
Executivo. Vamos esperar que Sua Excelência, o Senhor
Presi.dente da República, tenha expedido um conceito
particular sobre as eleições diretas e sobre o Colégio
EleitoraL
O Sr. Fábio Lucena- Permíte V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador.
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O Sr. Fábio Lucena- Senador, é muito interessante
essa importância, agora, que o Senhor Presidente da Re_- __ _
pública está dando aO Congresso Nacional.-lmportante,
porque, inusitada. O Congresso existe ...
O Sr. José Lins- Isso é fruto da abertura, nobre Senador.
O Sr. Fábio Lucena- O Congresso existe, no entendi_mento do Poder Central, para assegurar a eleição indireta. O Congresso é a alma do País, é a instituição mater da
nacionalidade. Mas, no momento de s_e firmarem acordos com o FMI, que submetem a soberania nacional ao
guantc de potências estrangeiras, o Congresso não existe.
Não existe a Constituição. A Constituição manda que os
atas internacionais sejam referendados pelo Congresso, e
:ili o Congresso desaparece. Impressionante isso. Outro
detalhe muito impressionante, Senador Itamar Franco, é
o do quorum constitucional, que vai viger no dia 25 de
abri!. para a aprovação ou rcjciçà; da Emenda Dante de
Oliveira. Obst::rve V. Ex•, esse quorum de 2/3 foi instituído pela Emenda 22, através de uma maioria absoluta,
metade e mais um dos membros da Câmara e do Senado,
maioria absoluta: instituiu um quorum de 2/3, u~ quorum qualificado.
Em 1977, um só homem, o Presidente Ernesto Geisel,
com um decreto, reduziu o quorum de 2(3 para a maioria
absoluta. E, agora, a maioria absoluta estabelece o quorum de 1(3. E, de fato, uma algaravia que só o Governo
federal compreende. Mas, é sinal dos tempos, nobre Senador, porque. vej<l V. Ex•, pela primeira vez, depois de
1964, um ministro militar pede demissão do seu posto
porque se demonstrou essencialmente_ liberal, exibiu
bons modos no trato com a imprensa, ousou afirmar que
os comícios, se realizados em ordem, não constituem perigo d~ espécie alguma, contrariando a afirmativa anterior do Presidente da República de que os comíCios seriam pertubação da ordem pública. Imagine V. Ex•.
nobre Senador, se um Almirante de Esquadra, um homem da maior respeitabilidade, que passou a sua vida inteira no serviço militar, na tarefa castrense, de defender
inclusive a segurança da Pátria, se um Almirante de Esquadra, que equivale a um General-de-Exército, na Marfnha, termina os seus dias assim, com tristeza assim, tão
indescritível, imagine o que não pode acontecer com um
oficial inferiOr, de patente inferior? t: preciso, nobre Senador Itamar Franco, nestes momentos angustiante.<> de
transição, de incerteza e de insegurança, que o exemplo
da saída do Ministro da Marinha sirva de advertência
aos milit<lres brasileiros, no sentido de que só o estado de
dir_eito constrói valores estáveis. Nós só temos seguranÇa, nós civis, eles os míHtares, nós os cidadãos, e
quando eu digo civis eu me retiro à raiz latina da palavra, civil significa cidadão, V. Ex• sabe. nós o sabemos,
nós cidadãos brasileiros só temos de fato garantia dentro
de _um estado de direito pleno, que presume a eleição direta do Pres~dente da República.
O SR. ITAMAR FRAf'CO - MUito oOrigado pela
intervenção sempre lúcida de V. Ex~, Senador Fábio Lucena. V. Ex• falou das modificações constitucionais, todas elas julgadas sempre no interesse da maioria eventual, e os casulsmos sempre presentes na legislação brasileira. ·
V. Ex~ falou no estado de direito. É esse estado de direito, a plenitude democrática que nóS queremos para o
nosso Brasil. Eu já disse uma vez aqui, Senador Fábio
Lucena, antes de V. Ex• chegar ao Senado da República,
que esta Nação só será a grande Nação do século XXI,
n'ão apenas se dominar o setor energético, se ela dominar
o problema dos alimentos, mas sim, se for uma Nação
dentro da sua plenitude democrática. O destino da
Nação brasileira é a plenitude democrãtica. E hã gente
.que quer tornar este País inviável- e V. Ex'" tem razão
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mas esses que dssim pensam, em fazer do Br"âsi! Uma
Na.cào inviável, estão enganados. Quer eles queiram ou

-

não, a Nuç1ío brasileira vai caminhar para a plenitude
democrática. E essa plenitude, o estado de dircit~?_, ex_ige

realmente as eleições di retas para Presidente da República.

O Sr. JOSê Lids- V. Ex~ não está caindo numa contradição? O estado de direito exige o respeito à lei, o respeito às instituições.
O SR. ITAMAR FRANCO - Se V. Ex~ me disser
qual a contradição em que eu caio, eu não terei o mínimo
pudor em até pedir desculpas a V. Ex•

-

O Sr. JoSéLins- Para mim, Ex•, o estado de direito é
a prevalência da Constituição e daS lels

vingenie·s, em de-

fesa das prerrogativas da pessoa humana.

O SR. ITAMAR FRANCO Lins, o Senador Fábio Lucena ...

Olha, St:nador José

O Sr. José Lins- Veja V.
tuição ...

se temos na consti-

Ex~,

Dánte de Oliveira, o Partido possa caminhar para oColégio Eleitoral.

·o

Sr. Luiz Cavalcante- Pt::rmite V. Ex• mais uma
vez. Senador !tu mar Franco?

O SR. ITAMAR FRANCO

~

Pois não.

O Sr. Luiz Cavalcante- Meu_ aparte _chega atrasadíssimo, eminente colega.

O SR. ITAMAR FRANCO nunca chega atrasado, Senador.

_O .aparte de V. Ex•

O Sr. Luiz Cafalcante- Porque ele diz respeito a uma
afirmação inicial de V, Ex• nesta tarde. Se bem captei,
foram estas suas pal_avras: nenhum dos presidenciáveis,
dentre os que aí estão, será capaz de romper a estrutura
de poder que aí está. Não foi exatamente isto, mas o pensamento foi este.
O_SR.ITAMAR FRANCO- Foi exatamente o que
eu disse, Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante- Eu data vêÕla discordo de V.
Acho que o meu candidato, o seu conterr:l.neo Aureliano Chaves, sendo um homem Cl,ljQ traço maior da personalidade é a ética- tanto que alguém já disse que ele é
demasiado ético para ser Presidente da República- mas
:i<:ho que Aureliano. escravo da ética. fará as mudanças
qué a ética ditar; e portanto tómperá a eStrutura do poder riúi:jueles pontos que devam ser mudados. Muito
obrigado pela oportunidade.
Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO --Veja V. EX• cõlno as
leis foram impostas.
O Sr. José Llns- "''V. Ex' pode modiftcar a lei, não é
preciso respeitá-la enquanto vigente,
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• quer desviar,
mais uma vez, o rumo do meu discurso.
O Sr. José Lins- Não. Eu não quero desviar, estou
apenas mostrando. Porque acha V. Ex• que a Constituição só é boa -ou que a lei é justa quando esÚ do lado
de V. Ex•?
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• está muito enganado. Nós queremos alteração da ordem constitucional
que at está.
O Sr-: José Llns- Eu sei que V. Ex• quer e esse é um
dircifo de V. Ei' Nós Poréril temoiO d-ireito de--"discutir
opiniões.
O "SR. ITAMAR FRANCO --V. Ex• vai me Permitir.
E nós a qu_eremos, inclusive, através de uma convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte. Nós queremos mais do que pensa V. Ex•
O Sr. José Llns- Também tem esse direito.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sim. E esse o pensa~
mento daquele que fala, neste instante, no plenário do
Senado.
Mas, Sr. Presidente, é por isso que entendo- arrematando um pouco o meu discurso - que o meu partido
tem a obrigação moral, diria mesmo o dever cívico, serejeitada a Emenda Dante de Oliveira, de não ir ao Colégio
Eleitoral, porque ir a este Colégio Eleitoral seria realmente voltar as costas a essa pregação, que não apenas o
meu partido, mas Qutros partidos de Oposição, durante
todo esse período, fizeram os comícios, as concentrações, as marchas, e mostraram sobretudo um s6 d.esejo: o de eleger pela via di reta o Presidente da República.
Vários de nossos líderes, Sr. Presidente, atacaram violentamente esse Colégio Eleitoral; uma hora Como ilegítimo, outra hora formado nos interesses da facção majoritária do Governo, evidentemente aquela facção ev~ntu~J
mais maioritária.
·
-· ----- ----------- ·
O Sr. José Lins- V. Ex• é contra o roder de maioria?
O.SR. ITAMAR FRANCO - O que não vou poder
entender, Sr. PresideOte,--E que, se rejeitada a Emenda

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Luiz Cavalcante, realmente eu afirmei e reafirmo o" que disse em relação aos quatro presidenciáveis. Mas V. Ex• me obriga,
agora, c.om bastante constrangimento, com verdadeiro
constrangimento, a dizer que não reconheço, nos quatro
presidenciáveis que aí estão, condições de romper a estrutura de poder. E vou dizer por _que, nobfe Senador.
Constrangimento porque conheço o Vice-Presidente da
República. Em determinado instante de nossas vidas,
como engenheiros, nossoS destinos se cruzaram,
al-:gumas cidades de Minas Gerais; eu mal começando a minha prof1ssão de engenheiro, e S. Ex' já ex~rcendo essa
níeS'rnà {ú·OfísSã_O_ di engenhf:irO. Digo a V. Ex• que coiiheço 6 V ice-Presidente da República há muitos _anos,
POrtan-to; é um homem sem desvio de caráter, nunca os
teve. Ma~- nesse episódio, Senador Luíz Cavalcante- e
o que eu disse aqui, vou dizer a V. Ex•, repito,e com uma
certu tristeza - entendo que o Sr. Vice-Presidente da
República, Dr. Aureliano Chaves, _no momento, tem
uma posição flutuante, aquela posição do homem que
defende as eleições diretas, mas ao mesmo tempo aceita
ír âo _c_o!bgio Eleitoral num processo indireto; e essa posição flutuante do Vic~Presideote da República, no momento, não interessa a_o povo brasileiro. Porque aí, Senador Luiz Cavalcante, como eu disse, com a posição do
Vice-Presidente da República, com a sua personalidade,
com os homens que o cercam, hoje, Senador Luiz Cavalcante, não há um grupo econômico mais forte que aquele
que cerca o Presidente da.República neste Pais, apoiando inclusive por ex-Preside!}te da República, por exMinistro de Estado. O poder de fogo dessa gente, o poder de influência dessa gente, se Jogado na eleição di reta,
- na defesa exclusivamente_da eleição direta, neste País, eu
ouso afirmar a V. Ex• que nós já teríamos conquistado as
eleições diretas neste País, pela postura e pelo passado
do Vice.-Presidente da República. Mas enquanto S. Ex•
se- ma-iitiver n-essa posição flutua-nte, S. Ex•; senador
Luiz Cavalcante, que sabe que esse_ Colégio Eleitoral é
um colégio marcado, - e vou bancar aqui pitonísa- o
Vice-PreSidente da República jamais será escolhido por
esse Colégio Eleitoral. Ele poderia ter, por tudo quere-

em

presentam. numa eleição direta- e não é do meu partido - mas ele teria o respeito do povo brasileiro.
O Sr. José Lins- V.

Ex~

r_ne permite?

O SR._~TAMAR FRANCO- Portanto, a posicào do
Vke-Presidente, a mim me p:1rece, neste momento, ba~
t;,lnte indcci~a. Porque um homem que defende as
eleições dirctas neste País, seja ele quem for, não apenas
o Vice~Presidente da Repúblíca. nãO apenrts o s_enador
Fábio Lucena, não pode admitir. ao mesmo tempo, de·
fender as eleições dirctas e ter um olho no Colégio Eleitoral. Permita-me V. Ex~ uma expressão do interior de
Minas: "ter um olho no padre c outro nu missa".
O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Itamar Franco,
r>ermita-me diier algo mais a V. Ex~
O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não, Senador.

- O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Itamar Franco,
acho muito mais decência nessa postura, nessa polivalência de Aureliano, porque na verdade ele é um polivalente. aceitando as di retas e ás indirctas, muito mais decência, muito mais étic:.~ do que na postura de outros candidatos, que fogem das eleições diretas como o diabo foge
da cruz. Muito obrigado:.~ V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador luiz Cavalcante, V. Ex• não me argUiu dos quatro presidenciáveis.
Evidentemente, a posição polivulente~ como diz V_ Ex~.
do Vice-Presidente, ela pode ser bem aceita. Particularmente, entendo, por isso que reclamo aqui uma posição
mais firme, de o Vic_e-Presidente da República não ter,
como eu disse, desvio de caráter. Pelo seu passado ele tcria que ter uma única posição, neste momento. Seria u de
aceitar, debater e de lutar pelas eleições diretas neste
País. Porque senão, Senador Luiz Cavalcante, e a.té cm
algumas rodas escutamos que a posição do VicePresidente é muito cômoda. "Aceito as eleições diretas
mas til.mbé-m ãceito participar do Colégio Eieitor_al''.
E muito fácil a dez ou onze me::;es do fiou\ deste Governo contradiz.er a política do Presidente Figueiredo.
Não queremos e ficamos tristes quando ouvimos essa
manifestaÇão sobre a açào do Vice-Presidente da República. Não Quúo nem discutir aqui, Senador Luiz C:.~
valcante, se S. Ex• foi eleito indiretamcnte para governar
o Estado de Minas Gerais, se S. Ex• foi eleito indiretamente para ser o Vice-Preside-nte da República. Isso,
para mim. no momento, deve ser relevado. Mas açho,
Senador Li.liz c~walcante, que ele seria um soldado junto
com o contingente que o cerca; sua retaguarda e sua vanguard-a na defesa das eleições diretas.
L:.~mento. não quero discordar de V. _Ex•, lamento
erriitír esses conceitos- a que fui obrigado pelo seu aparte,
mas dizendo que, realmente, V. Ex~ apóia um homem
que teria tudo para dirigir a Nação Brasileira. (Palmas.)

O Sr. José Lins - V, Ex• me permite outro aparte?
(Assentimento do orador.) - Nobre Senador Itamar
Franco, na minha opinião todos os presidenciáveis que
se apresentam à escolha do Colégio Eleitoral, têm, realmente, condições de pleitear isso. São homens dignos,
são homens capazes de dirigir a Nacão ...
O SR. ITAMAR FRANCO~ Senãdor- José lins ...
O Sr. José Llns aparte ..

Permita-me que termine o meu

O SR. ITAMAR FRANCO - Só porque V. Ex• está
estabelecendo um conceito que não foi o que eu dei.
O Sr. José Lins - V, Ex• nào negou isso. Por isso
mesmo acho que a expressão ...
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O SR. ITAMAR FRANCO-- Eu disse diferente, que
eles não romperão essa estrutura de poder!
-

O Sr. José Lins- V. Ex' defende a avalanche de dinheiro, contando que seja na dircção do que V. Ex• deseja.

O Sr. José Llns- ... que a afirmação de eles não têm
condições de romper a atual estrutura de poder, não é
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~ está com preo-:..
adequada. Não é isso que o povo quer. O povo não estâ - - -- cupação de dinheiro. Por que V. Ex• está preocupado
querendo ruptura, o povo sempre quis patriotismo, semcom dinheiro?
pre quis boa vontade, inteligência e sensibilidade.
O Sr. José Lins- Nessas circunstâncias estou preo_cupado. Na realidade, V. Ex• está se referindo a um probleO SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, por
ma tnuito sério.
favor, V. Ex• é u·m homem inteligente', V. Ex• ·sabe quãri- do eu falo em romper.
- O SR.-ITAMAR FRANCO - Não, mas o- ítlteress<ln-te é que V. Ex• está falando em dinheiro, eu falei em
O Sr. José Uns- Mas eu quero terminar, apenas faapoio econômico.
zendo_ uma pergunta a V. Ex~ Não entendi bem quando
falou sobre esse poder de fogo que está agindo em favor
O Sr. José Lins --Então, o que ê isso?
do Vice-Presidente, da candidatura do Vice-Presidente
O SR. ITAMAR FRANCO -O apoio de empresário.
da República. Quando disse que esses enormes recursos,
V. Ex~ está preocupado com dinheiro. Eu acho que didos empresários, não estão sendo bem aplicados, porque
n_heiro__não falta_ para o seu candidato, falta?
não estão dirigidos para as eleições diretas. V. E-x•, se
não me engano, disse isso.
O Sr. José Lins- Devo admttlr que entendi mal? Eu
peço desculpas a V. Ex•, porque parece que entendi mal
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~quer ouvir, agoo julgamento de _V. Ex• Peço d_esculpas.
ra, realmente o que eu disse?_ Vou repeti"r para V. Ex~
O Sr. José Lins --Devo então entender que V._ Ex•
justificaria toda essa parafernãlia se ela estivesse a favor
da tese de V. Ex~?
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu entendo on-de V.
Ex• quer chegar.
O Sr. José Lins- Não, V. Ex• tem que entender, porque V. Ex• é um homem inteligente,_e eu tenho a impressão de que falei claro.
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Senador José
Lins, eu não fujo àquilo que digo da tribuna do Senado.
Sou homem que, inclusive, se tiver amanKã que retificar ..
O Si. José Lins- V. Ex• conta com a minha admiração e com o meu reconhecimento.

O SR. ITAMAR FRANCO -- ... qualquer declaração
minha eu o farei sempre c-om -a cabeça erguida ..
O Sr. José Lins- Não, V. Ex• não precisa-, eU apenas
externei uma dúvida.
O SR. ITAMAR FRANCO---:- Eu sei, mas V. Ex~ que
defende o outro presidenciável que não o Dr. Aureliano
Chaves ...
O Sr. José Llns-

E verdade, V. Ex• tem razão.

O SR. ITAMAR FRANCO - ... talvez queira explicações mais adequadas, eu as darei. O que eu disse ao Senador Luiz Cavalcante foi o seguinte: primeiro, a p-osição do Vice-Presidente da República, sob a minha ótica, ê uma posição flutuante- completei o pensamento a
S. Ex•, o Senador Luiz Cavalcante- que o grupo econômico que cerca hoje o Dr. Auretiano Chaves- porque
enxerga nele o que enxerga o Senador Luiz Cavalc~nte,
por certo- é um grupo econômico dos mais fortes desse
País: Que esse grupo, somado ao prestigio de um exPresidente dà República, a ex-Ministros de Estado, se
toda esta gente canalizasse o seu esforço e tives.s._e_ como
resultante- usando uma linguagem Cj_ue V. Ex• entenda
bem e eu também--, ..
O Sr. José Lins- EntãO, inter-pretei bem o pensamento de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- _.,e que Se essa resultante fosse dirigida para a defesa _exclusivamente das
eleições ..

O SR. ITAMAR FRANCO_- Agora, me permita a
pergunta. Está faltando dinheiro para o seu candidato?
O Sr. José Lins- Eu acho que está, porque realmente
ele não dispõe do apoio a que V. Ex• se referiu.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Está faltando?

O Sr. José Lins- Deve estar.

O SR. ITAMAR FRANCO- Então é bOm V. Ex•
procurar aí.
O Sr. José Uns- Isso realmente eu não sei fazer~ Não
mexo com isso, nobre Senador_. O problema é outro.
O SR. ITAMAR FRANCO - Pois é, eU -até pensei
que V. Ex• fosse o tesoureiro da campanha.
·O Sr. JOsé Llns- Eu estava pensando que V. Ex• fosse justificar sua opinião. PrefirO agora ter interpretado
mal, da primeira vez.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não: V. Ex• não me in~

terpretou mal.
O

Si~

José Lins- Ah! bom então acho que V. Ex• ..

O S~.ITAMAR FR~NCO- Eu équepergunto a V.
Ex• se não é o tesoureiro da campanha, é?

Não é?

O Sr. José Lins- Posso garantir.
O SR. ITAMAR FRANCO- Então eu acho que, se
fosse ..
O Sr. José Llns- Infelizmente, V. Ex• faz perguntas
que não têin sentido.
O SR. ITAMAR FRANCO- Tem sentido, V. Ex• falou em dinheiro ...

O Sr. José Lins- Não fui quem falou._ V.
·referiu ab poder~econômko~
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O Sr. José Lins- Agradeço a confiança que V. Ex•
tem em mim.
O Sr. ItamafFranco- -... monetária que V. Ex• estâ,
seria bem_ <~.dequado tê-lo
díreção da organização financeira do candidato de V. Ex•
Mas, Sr. Presidente, vou encerrar, agradecendo a berieVOlêilcia de V. Ex~. para em outra oportunidade dizer
do porquê do meu pensamento em relação ao colégio
eleito-ral e da não presença do meu Partido caso á emenda seja rejeitada.

na

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• permitiria uma derradeira intervenção, nobre Senador?

O SR. ITAMAR FRANCO -oCom muita alegria,
nobre Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante - Eu confesso que, agora,
tau forçando a barra.

es~

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem o direito de
fazê-lo.
O Sr. Luiz Cavalcante - Estou me valendo _da sua
bondade para inserir no seu _discurso uma breve carta
que recebi ontem. Mas antes tenho que fazer um pouco
de histÓria:-biscursando neste plenário no dia 12 deste
mês, teminel o meu discurso e foi mesmo o fim do discurso, lendo um tópico de carta que o escritor Guilherme
Figueiredo,- irmão do Presidente da Repóblica, enviou
ao Globo, no dia 29 de dezembro passado, e o tópico que
encerrou o meu discurso foi este:_

"Coiiiinuo a afirmar: achá imoral e antidemocrático a compra de votos, seja com dinheiro próprio, seja com favores do Estado, de qualquer natureza~ Esta é uma po_§iç~o êtica; fora dela não há democracia. Há suborno."
Tais foram as palavras do escritor Guilherme Figueiredo. Publicado o meu discurso, enviei-o àquele ilustre
patrício e ontem recebi dele este cartão que vou ler textualmente:
"Rio, IS de março de 1984. Prezado patrício, Senador Luiz Cavalcante. Muito grato pelo seu pronunciamento do dia 8 do corrente que muito me
honra, e também pelo envio que me fez do mesmo.
A sua defesa da posição êtica do homem público e
da atividade política é lição a ser aprendida e sem
·cujo aprendizado não existe democracia. Com os
melhores cumprimentos do Guilherme Figueiredo."
Muito obrigado a V. Ex•, digo eu por final, no final
absolutamente final. Muito obrigado.

O Sr. José Llns- Realmente não sou.
O SR. ITAMAR FRANCO -
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Ex~é

que se

O SR. JTAMAR FRANCO - V. Ex• agora entendeu
bem o meu pensamento? Eu lamento que V. Ex• não seja
o-tesoureiro da campanha do seu candidato. Acho que
ele pr~is~ urgentemente con~ar a V. Ex•, com essa preocupação ..

O SR. ITAMAR FRANCO_- Senador Luiz Cavalcante, eu não sei se o Senador José Lins vai apartear nessa questão de compra de votos em favor do Estado. Com
relação a esse assunto de compra de votos em favor do
Estado, referido pelo ilustre escritor Guilhenne Figueiredo, uma das inteligências deste País, eu não sei se o Senador José_ Lins gostaria de apartear antes que eu encerrase
o meu discurso? (Pausa.) Creio que S. Ex• não vai fazêlo, sr. Presidente e, então, vou encerrá-lo com a expressão ética _do_ Senador Luiz Cavalcante. __

tfSi-. José Lins- VejÕ que V. Ex• gosta do diálogo,
provoca o diálogo, o que é uma honra para miin.
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Sr. Presidente,_
compra de votos, favores do Estado, posição ética é o
que todos nós queremos. Na posição ética, aquilo que
nós pretendemos para os políticos, e na compra de votos,
nos favores do Estado, é que este País se veja livre desta
gente e deste procedimento.
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Daí volto eu, Sr. Presidente, à minha tese central: para
se romper isso, para acabar com a corrupção existente,
para que não possamos mais ouvir o que nós ouvimos na
Comíssão que examinava e que examina o Acordo Brasil
com o Comércio do Leste Europeu, quattdO numa noite,
só numa noite, o homem que dizia que não tinha condições fisicas e. mentais - está no depoimerito, Sr. Presi- dente - conseguiu levantar junto às autoridades económicas brasileiras, só naquela noite, a poucos dias da in-

tervencão, 30- bilhões de cruzeiros, quando os empresários da minha cidade de Juiz de Fora, tiveram quereclamar, c foram realmente atendidos em parte pelo Banco do Bru.sil, para terem uma cobertura de crédito de
cem milhões de cruzeiros.
Esperamos, Senador Luiz Cavalcante, que a compra
de votos e os favores do Estado sejam banidos de vez da
vida pública brasileira,
Sr. Presidente, termino a. qui para voltar também a este
assunto: !iC rejeitada a emenda Dante de 01ive1ra, o que
nós não esperamos que aconteça, nós entendemos que
face ao desejo da Nação brasileira pelo d6stino de um
novo Brasil, de um novo discurso, de uma nova açào patriótica como -diz o Senador Jósé Lins, nós poci.et:iamos
fazer, Sr. Presidente, a 15 de janeiro de 1985, eleições gerais neste País. Vamos eleger pelo voto direto o Presidente da República, vamos eleger um novo Senado Federal,
vamos eleger uma nova Câmara dos Deputados, vamos
eleger os prefeitos novamente, os vereadores, vamos caminhar para frente buscando o destino da Nação brasileira. E, em seguida, Sr. Presidente- repito- se negada
a emenda Dante de Oliveira~- vamos colher assúiaturas
para que possamos ter, a 1s de janeiro de J 985~ ereíCàes
gerais no nosso Brasil.
Muito obrigado,_ Sr, Prcsidellte. (MUito bem!)DISCURSO PRONUNCIADO PELO .Sk JOSE'SSíRJ DE 21-.!-84 E-QUE. ENTREGUE-À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

se UNS NA

O SR. JOSt UNS (PDS - CE. Para encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente,- creio que a Casa já conhece a
posiÇão do PDS sObre o requerimento do nobre Senador
It;.~mar Franco.
O assunto, conquantO- s_eja S. Ex~ Presidente da Comissão de Finanças, não mereceu qualgue_r citação naquela Comissão. Tal fato, evidentemente, não tira o direito do nobre Senador propor o requerimento.
Aliás, até pelo objetivo da Comissão EsPeCiãi requerida pelo nobre Senador Itamar Fnmco_, vê-se que esta
pouco teria o que fazer, porque S. Ex! cita denúncia~ feitas pela imprensa "sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados de pe!r'óleo"", e, em seguida, pede a
"análise dos subsídios concedidos ao setor de derivados
de petróleo, e da estrutuia de preços" desses derivados
do petróleo.
Ora, sr. Presi-dente, a extensão desses Subsídios é Objeto de leis e normas; a estrutura de preço-s é objeto desi~
temática conhecida de todos. Se houver alguén1-nesta
Casa interessado na análise da política de subsfdios ou
da estrutura de preços do petról~o, n_àoter~ 9-ua~quer dificuldade fazê-la sem necêSsidade de Unla- CoffiissãO Especial, que certame.nte tomará o tempo de grande núme~
ro de Senadores, para estudar coisas do conheCiin-ento
público.
Grande parte do objetivo da Comissão está pois praticamente ultrapassado. No mais, S. Ex.~ poderia levar a
questão à Comissão que preside, já que nos parece injustificável esse requerimento.-Fez S. Ex' referência à questão dos Fundos_de Par.ticlpação dos Estados e Municípios. São dessas coisas que,
pela divulgação de um dado que não correspondia à- realidade, mas imediatamente retificado pelo Goveino, que
fazem surgir críticas exacerbadas mas injustas, sem uma -análise mais aprofundada.
#
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A distribuição dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e Municíplos têm o patrocínio da lei e
da Constituição. os depósitOs -são feitos no Banco do
Brasil que, automaticamente, separa as cotas dos Esta·
dos e Munidpios. Os índices do cálcuJo das cotas das
distribuições são fixado pelo Tribunal. De modo que é
uma política clara, aberta, de todos conhecida.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, conforme a
prome!ldo, todas as providências que fomm tomadas
siío aqui tmnsmitidas a esta Casa.

Só pam que V. Ex~, Sr., Presidente, e os nobres
membro.:. desta Casa tenham conhecimento, esclarece
que a desinformação a respeito deste assunto surgiu de
um dado de uma Secretaria, sobre a avaliação dos recursos disponíveis para o mês de março. Nesses recursos fo·
ram índuídas parcelas de abril. Quanto à arrecadação, o
mês de janeiro de 1984, teve um aumento, sobre de 83, de
I00%. O mês de março teve um aumento, sobre o mesmo
mês de 1983, de cerca de 300%. Isso descontados as tals
parcelas que são objeto de dúvida do nobre Senador Itamar Franco,
Esses dados estão à disposição de todos, não há mis·
tério nisso. A posição do- PDS, Sr. Presidente, é contra a
aprovação do requerimento, e votaremos, inclusive, con·
tra a alteração da Ordem do Dia.

INSTITUTO DE PREVID~:-ICIA
DOS CONGRESSISTAS

DISCL'RSO PRONUNCIADO PELO SR. JOS~ L!NS NA SESSÃO DE 21-3-84 E QUE, EN-

TREGL'E À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOS1t UNS (PDS- CE. Para explicação pes·
soal.)- Teremos o maior prazer, Sr. Presidente, de ouvir novamente a Oposição.
De minha parte quero, apenas, agradecer ao nobre Senador Pedro Simon por reconhecer, de público, que ore·
querimento é realmente vazio. Nesse _caso, chego à conclusão de que o requerimento busca apenas algum entre·
tenimento para uma Comissão que movimente as horas
.da Oposição.
Esta não é uma casa de auditagem. Ela dispõe, inclusive, de um órgão de fiscalização que é o Tribunal de Contas.
De modo Sr. Presidente, que aqui ficam os meus agradecimentos à contribuição que me deu o nobre Senador
Eedro Simon ao reconhecer a vacuidade do requerimento que, portanto, não merece o trabalho da Congresso.
Era a explicação que eu queria dar, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DJSCURSO PRONUNCIADO PELO SR.

VIRG!L!O TÁVORA NA SESSÃO DE 21-3-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO- ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGIUO TÁVORA (PDS - CE. Como
Lider. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Desde sexta-feira discutim9s, aqui, neste plenário, o
cha-mado caso da retenção do Fundo de Participação dos
Estados e dos Munidpios referente ao mês de março. Aquela época e depois, segunda e terça-feira, procuramos
dar os esclarecimentos necessários, máxime ao Senador
Itamar Franco.
Hoje, corroborando tudo que havíamos dito, podemos trazer ao conhecimento desta Casa que, efetívamente, a parte retida pertencia ao mês de abril e que, portan·
to, levando em co~ta os Estados e_os Municípios necessi_tarem, Õ ffiais rapidamente possível, desses :ecursos, o
Ministério da Fazenda di~.tribuiu ordem ao Banco do
Brasil para que a cota de abril fosse liberada em_duas
partes. A primeira, logo no primeiro dia útíf do mês, ou
seja, dia dois, e referente~aos_ dois terços retidos, objeto
de toda a controv_f:rsia havida nesta Casa. A segunda,
que_~ a díferença entre o total de abril e esta diferença a
s.er liberada a partir do dia IS do mesmo mês.

Era o que eu tinha a comunicar. (Muito bem!)

Ata da Reunião Ordinária, realizada
em 17 de janeiro de 1984.
Às dczesseis horas e trintu minutos do dioJ. dezessc-te de
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro. sob a presidência do Senhor_ Deputado Furtado Leite e com a presença dos Senhores: Senador Jutahy Magalhães e DepuWdos Fernando Cunha, Cario~ Wilson, Cardoso Alves,
Nilson Gib~on e F!oriceno Paixão, reúne-se o Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, a fim de tratar assuntos diversos. Lida c
aprov<.1da a :.Jta d:.l reunião anterior. o Senhor Presidente
ressalt:.Jridõ Ber a primeira reunião do ano: dá as boas
vindas aos senhor~s membros do Conselhu. diz da imensa sati:sfaç~o em revê-los c formula :.l todos muita ventura e paz para a jornad:.l- do ano iniciante. Comunfcu que
em detrime-nto do seu empenho e dedi~.:at<ào p<.tra aprovaçãO do Projeto de Lei número mil setecentos e sete de
mil novecentos e oitenta e trê.s pelo Congresso Nacional,
que viria corrigir distorçõt.:s c ajustar cm termos mais justos e mais ~.:ondi.ccntes com a realidade a relevante questào da Previdência dos Senhores Congressistas, lamenta
íTifornlar que o referido Projeto de Lei foi vetado, integralmente, pelo Ex-celentíssimo Senhor Presidente daRepúblic:.J, General João B:.lptista de Oliveira Figueiredo,
no dia vinte de dezembro próximo findo e encaminhado
ao Congresso Nacional para apreciação do veto. A seguir, submete à apreCiação e aprovação do Cunselhu Deliberativo as Rçsoluções números um, dois e três, todas
do corrente :.Jno, que tratam, respectivamente, do reajuste d:.Js pensões, em cumprimento ao determinado no artigo quarenta e trê.s da Lei sete mil e oitenta e sete de mil
novçccn_tos e oitenta e dois, do reajuste das gratificações
C9Jl~edj9.illU!O~ servidores à disposiçào do IPC, cm cumprimento ao estabelecido no DC\:rcto-Lei nUmero dois
miLe.setenta c nove de vinte de detembro t!e mil novecentos e oitenta e três e amplia para dez milhões o teto
máximo para empréstimos. Após discusS-ão, as Rcsuluções são aprovadas por unanimidade e serão puhlícadas à parte. Em continuação o Conselho aprecia e aprova os seguintes processos: - de concessão de pCnsàn a
M;.~ria das Dores Silva Paiva, nos termos do parecer do
relator Senador Nelson Carneiro e Alexandre Man:ondes de: Ataliba Nogueira, nos termos do parecer do relator Deputudo R a ui Bernardo; -de restabelecimento de
pen~~Q a CJ:ro d~ Aguiar: Maciel, nos termos do parecer
do relator Deputado Raul Bernardo. Prosseguindo, de
acordo com o disposto no artigo doze, inciso III da Lei
número sete mil e oitenta e sete, de mil novecentos e oitenta e dois, o Conselho aprel..!ia c aprova o Balancete Patrionial e o Demonstrativo das Receitas e Despesu.s reluti~os aos meses de setembro, outubro, novembro c c..Jez_embro de mil nov~centos e oitenta e três, e o balanço
Patrimonial _r"eferentc ao per(odo de um de jar1eiro a trinta e- um de dezembro de mil novecentos e oitenta c três.
Em co-ntinuação, o Senhor Presidente Deputado Furtado Leite propõe seja consigr1ado em ata um voto de pesar pelo falecimento do saudoso ex-parlamentar J(1ào
Batista de Miranda e da Deputado C.lndida Jvette Vargas Martins, que é aprovado unanimemente. Nada muis
havendo a tratar, às dezenove horas. e quatro minutos é
encerrada a reunião. E, para constar eu, Pedru Alves de
Freítas, Secretário, lavrei a presente ata que depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Deputado Furtado Leite, Presidente,

Março de 1984
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de !982, tendo procedido ao exame do Balancete Patri-

Parecer llo Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos

CogressíStas, nos fCrmos da cómpetênia estabelecida
pelo art. 12, item III, da Lei n~" 7.087, de 29 de dezembro

monial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas refe-rentes ao perfodo de J9-J a 30-9-83 e do Demonstrativo
das Receitas e Despesas do mês de setembro/83, é de pareCer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.
-
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Biasília, 17 de janeiro de 1984.- Deputado FernandoCunha, Conselheiro - Deputado Floriceno Paixão,
Conselheiro- SenadorJutahy Magalhães, Conselheiro
- Deputado _Carlos Wilson, Conselheiro - Deputado
Cardoso Alves, Conselheiro- Deputado Nilson Gibson,
Conselheiro.

s.:oo-~

7oliXI- U)S\"\:',flrt.

n

53,(.0:..!-..6I~,ro

I.SO::.Iltt.2l2,;,.:>
200.-;>~./,31,50

l.91CI,-;<)S,OO

6>'7.0:10,00
1J2,).:_0,:,SO,OCI
66~.817

00

l.t0l.6;:ll.6i<;,O:..:O

0274

Março de l984

DIÃRIQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 23

"""-- -"

-

'- .... ·+---

"

- -

_.. _____. _.__.___ _...;:.
-

,_
J .J .•' • I ·~ r; •'· '~

-'"

' ijol\~

IIII- '~c-·~•1 .. ,,~;.~ .'<-11· ct>r •.;~t-Úr~~

c1- z..

Ol-

c:.,_,...~

-

.:z-.;W,(•,..>,-:,u
';.II':I,..J..t'-,r.:;

5õ:J.:!.Zl,D:)

;;;:.: ~~:~;!:;~t: :iZ.:~~;:~:·~~~•l•
Ol • ,..,..,~ra<~ooo. '-'t."'~rãd""
lll",- C.,ntrlb..,~Cca de l~dat"
J'_~(..i.!f.l

!-.a.!-<~ DE ~' \~~~- .:-1':-.~~-"-"

,.:.J
~--~-··• ,{>, O,,ox1

• ')0

lJ3.:'"•·l~
1',.,:>..)',•~'

~

·:::-r:, •:.r.

~;- l'~,.,.o;..,. "- :,:,.,....::u..~Lr<t..ln•~• r~,.::.•~"'""'
:..OS~- !>oru.Z~• as,.,.,:,.~;;_.,.,~
......:·,- l'or.•Õ..~ a 3<-.>:fiol;.,.•c.. L..pooclai•
~.O.~
A<o~. p,,,,.,-u_icrH>• p/F "'"nl

~~ ,.ó[;,. -~Jl

7•-:'IL.f,l..u,:\:1
(].;,;:~.~~

.·jO

a;..;;;6.l7t.~

-

::.:><s;.:,•"C

ju'>f'.~.:..·.;

16l.~l!i-~.oo

l.fi..!t'•·!>':-V,Cl'
1.., .~ "'. 1:~ •

(),1

)">,>,JHI'(':,!.U

~~~:~;:~ n...,u..,.

:::

3-<l·.;.~->'

\j.or.Jl,C>S

%J'- ..,.,..;;.,.~ a_L<...l;o~l~•~"·'"· Cl..":&.t.;,.•o>

..:·.<:o.G;G-,00

o:;- cu_<;;;

:

:.r~!t.',.:,~7..,., a S<-.-oi l·>o·e,

).ao.:o -

lt,..:-, .... ;:;~;,"J
•...:..t·i'Ó,OO

...... ......

~-

;~:; :-:~:::;-~: ~~~:~~~~~"~ •

b··-~·""TI<!!Q

o.

~~; :

':" l ..·..r ",\_;

'.!),-

-

L<> :;.,•• ,lo

HH - (..e~trtb~•~ÕC• So-e. f<4<'>.<J:t<>.d•o•
01 _
r:::...aro
02-- l>> Son.odo
OJ- to, l•r<>do,.,..n
e>~- Cl 'I C!>

l.X<:I-

~·

o.l - rou;.....,...
12JS. ;,;c• ./r~. C/<\-LI"• l:.po~ld
• Juro.a ..$o úq.or. Sl,.pl~•
Ol • '>cn:...u

S.I)'J.:::so,oo
6.;:;,;.,06,00

1:~1

0.!-~~r"'<lalo

lU..6J4,.5Sú,~~
~

1-U.l· Al~l:'-'~1•

ur,.::.:: •.-..,u.~~
'-.l8J.lL~

,").'

1.1.00- r:· ;J.ti.\S U: 111A'.st!llt'l':IAS ~H~TIS
li. H • c...,r.nJ.b<r:.~Õea 6o cirura

12.4.:a:..<l-!J~.oo

'3·~-0Jl,OO

1~12 - C=.tn 1>.11~;.4 do Sona<ID

IL2C. c....túb. r~>~,... d<> Sal®

lli.irtu
.:.Z,7(l;J.60j,OI;.

Ql- Câ..""''"

U90 • Centr>b<!hC... Di•~r.-a
o~ - 5uL•<nç.iio c:;._,.~
O: ~ ~~-e,;~o S.r... w

<1.7(6.().');),00
p.?!.OOJ,OCf

1.jl)l- erc::n~ oJIU«.v;
l;i!O ~ U.lh.a e Juro• <i< 1\oJ-o.
oz. Sotr~ r"''r~uimo• .

J:l-710,00
!a_:?\X':·~

04- Solrt Âlu~l•
1515 - 1".ou .to Al •...,c>p~çã,.
i;';):l - Ceo:r•~•õu s/S<:~ro.
l$!0- O..t.u lt<.e<~ltu Ol•eru ..

J.l,il,O,OO

lS7:soo,oo
7fiS,I,·p,~

g.IIO,<:;,'i<:Q

F:§ 00

. r;:.:o.~ w. 1\rt::f:l~~............. ~-·~~·~·~····~-~

!,LO.OC6-""'J5,5Z

J,.-,i (i,:.«f,Í«•'f,};o,k/tp.<•~f
~;,I. "-'-'~•1::0 RJU<WllN.<JMÜJO
T.Oc. doe Co<lt•bLl•d•.S..
C\,;

2..>?-6

0'-T-Of'

Parecer do Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congrcssistas, nos termos da competência estabele-cida pelo art. 12, item IJt, âa Lei nl' 7.08'7; de -29 de de-

zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de 1~"-1 a 31- 10-83 e_do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de outubroj83, é de
parecer que os _mesmos se encõntrarU corretos e em boa
-ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.

Brasília, 17 de janeiro de 1984.- Deputado Fernando
Cunha, Conselheiro Deputado Floriceno Palxio,
Conselheiro- Senador Jutahy Magalhães, Conselheiro
- Deputado Carlos Wilson, Conselheiro - Deputado
Cardoso Alves - Conselheiro - Deputado Nllson Glbson, Conselheiro.
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zembro de 1982. tendo procedido ao e'xame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de )9-J a 30-11-83 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de novembro/83, é
de parecer que os mesmos se encontram corretos e em
boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.

Brasília. 17 de janeiro de 1984.- Deputado Fernando
Cunha, Conselheiro - Deputado Fioriceno Paido,
Conselheiro- Senador Jutahy Magalhães, Conselheiro
-Deputado Carlos Wilson, Conselheiro- Deputado
Cardoso Alves, Conselheiro - Deputado Nllson Gibson,
Conselheiro.

Parecer do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos congressistas,
termos da competência estabelecida pelo art. 12, item III, da Lei n9 7.087, de 29 de de-
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RESOLUÇAO N• 1/1984
Reajusta os atuais valores das pensões concedidas
pelo lutituto de Previdência dos Congressistas IPC.
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RESOLUÇAO N• 2/1984
Reajusta os atuais valores das gratificações dos
servidores do Congresso Nacional, à disposição do
Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC.

O Conselho Delibero~tivo do Instituto de Previdência
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, ante o disposto no inciso IX
dos Congressistas- IPC, ante o disposto no art. 43 da
do art. '!2 da Lei nO? 7.087/82, considerando o estabeleciLei n~' 7.087 (82, combinado com o art. 46 do Regulado no art. 2~' da Resolução no 8/83-IPC e consoante omento Básico e consoante o determinado no Dec.:eto-lei
determinado pelo Decreto-lei n~' 2.079, de 20 de den~' 2.079, de 20 de dezembro de 1983, resolve:
zembro de 1983, resolve:
Art. 1" Reajustar os ·atUa1s v-alores das pensões con~
Art. l~' Reajustar os atuais valores das gratificações
cedidas pelo Instituto de Previdência dos COngressistas
Concedidas ami servidores do Congresso Nadonal, ser-IPC, em 65% (sesseJlta e cinco por cento), a p"aftir de
- vindo neste Instituto de Previdência dos Congressistas,
J9 de janeiro de 1984.
-em 65% (sessenta e cinco por cento), a partir de I~' de jaArt. 2~' Esta Resolução entra em vigor a partir desta
neiro de 1984.
data.
_ArL 2~' Esta Resolução entra em vigor a partir desta
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro' de-T984:-- Deputado Furtado _ data.
ArL J9 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Leite, Presidente- Deputado Fernando Cunha, Conse_Brasília, 17 de janeiro de 1984.- Deputado Furtado
lheiro - DepUtado Floriceno Paixio, Conselheiro_Leite,
Presidente - Deputado Fernando Cunha, ConseDeputado Raul Bernardo, Conselheiro ......;; Senador Nellheiro - Deputado Floriceno Paixão, Conselheiro son Canteiro, Conselheiro - Deputado Carlos Wilson,
Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Senador NelConselheiro.

J76.~:vs-~.:>l

~
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son Carneiro, ConSelheiro Conselheiro.

Deputado Carlos Wilson,

RESOLUÇAO N• 3/1984
Altera dispositivo da Resolução n" 10/83 e dá outras prºvidências.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas- IPC, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. ]I' Fica estabelecido que, observada a disponibilidade financeira do IPC, o teto máximo para empréstímo é de Cri 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiro).
Art. 2~' Esla Resolução entrã em vigor a partir desta
data.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1984.- Deputado Fmtado
Leite, Presidente - Deputado Fernando Cunha, Conselh!!iru - Deputado Floriceno Paixio, Conselheiro Deputado Raul Bernardo, Conselhl!iro- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Deputado Carlos Wilson,
Conselheiro.
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1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.2 - Requerimento
- N9 13/84, de autoria do Sr. Senador Josê lgnácio Ferreira, solicitando seja constituída Corrilssão
Especial para promover estudos sobre produção de
aHmentos e corredores de exportação, com vistas ao
incremento do abastecimento interno e à produção
de excedentes para exportação.
1.2.3 - Discursos do Espediente
SENADOR PASSOS PORTO - Reivindicações
de citricultores do Nordi!ite.
SENADOR JOSE LINS- Solidariedade ao Senador Affonso Camargo, Secretário-Geral do PMDB.
face às críticas dirigidas àquele parlamentar por inte-

grantes do PMDB, a propósito de declarações suas
atinentes ã proposta de emenda à Constituição que
trata das eleições diretas.
1.2.4 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n'i' 27/84, de autoria

do Si. Senador Itam-ar-Fr-ii.tiCo,

que toma õhrig-atótiã

a referêncfa ao dOmiCiliO das partes nos Co-ntratos
versando sobre direitOs reais.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do SenadO n'i' 120/81- ComP1ementar, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n~> 26, de 11 de setembro de 1975_, que unificou o PIS-PASEP. Votaçio adiada por falta de
"quorum".
-Requerimento n~' 857/83, solicitando nos_ termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regilnento Interno, a
criação de uma Comissão Especial, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias,
examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa,

brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votada adiada
por falta de ''quorum".
-Requerimento n'i' 6/84, solicitando, nos termos
do inciso I do art. 4!8 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a fim de que, Perante o Plenário, preste informações sobre a crise econômicae financeira da Previ:.:.
dênc·ia e Assistência SociaCVotaçio adiada: por faltade "quorum".
-Requerimento n'i' 896/83, solicitando nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regi_mento Interno, a
criação de uma ComisSão ESpecial Mista, composta
de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no praz-o de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinandOainda os
motivos e causas da fragitidade do modelo da Zona
Franca de Manaus. Votação _adiada por falta de
''quorum". -Projeto de Lei do Senado nl' 16/82, de autoria
do Senador Lâzaro Barboza, que disPÕe sobre a proibição de importar alho. Votaçio adiada por falta de
"quorum".
-Projeto de Lei do Senado n'i' 280/80, -:detei-minando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a es-c-olha de magistrados que devam integrar
Tribunais com jurisdição em todo o território- ilaciõnal. Votaçio adiada por falta de ..quorum".
__ -Projeto de Lei do.Senado n~' 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço de álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica. Votaçio adiada por
falta d~. "quorum".

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADõR-MARTiNS FILHO:..._ ReivimÍicaÇões _apresentadas ao Ministro Nestor Jost,_por integrantes da Frente Parlamentar Cooperativista, quando da

sua presença na Coinissào de Agricultura da Câmara
dos Deputados.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Demissão de
trabalhadores d_e _empreiteiras da AÇO MINAS. Convocação dos Ministros da SEPLAN e da Indústria_ e_
do Comércio para prestarem, na Comissão de Minas
e Energia do Senado, esclarecimentos sobre a situação da AÇOMINAS.

SENADOR FÁBIO LUCENA -Implicações do
descumprimento de-aresto do STF, por parte do Superior Tríbunal Militar, determinando a reintegração
do Juiz Célia Lobão àquela Corte castrense~
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Palestra
do Prof. Lynatdo Cavalcanti de Albuquerque, Presi~
dente do CNPq, proferida perante à Escola Superior
de Guerra, sob 6 tema "Política Governamental de
Ciências _e Tecnologia".
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Solicitação às autoridades financeiras de esclarecimentos
dos fatos que culmin-aram com a retenção de cotas do
Fundo_ de Participação dos Estados e Mu_nicfpios.
SENADOR GASTXO MtJLLER- Manifesto do
Conselho Nacional da Classe Trabalhadora- CONCLA T, de apoio à campanha de elei~ões diretas para
a Presidência da República.
1.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTU
2-ATA DE COMISSÃO
3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE-GRAF
Ata de reuiúio, realizada em 19-J-8.4
4- MESA DIRETORA
5 '-LiDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIl!QS
.
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Legislatura

Presidência do Sr. Lomanto Júnior
.:IS JJ l/ORAS F.JO.)IIV("TOS. ACHAM-SE PRESEX7ES OS SRS. SF:.I'WORF.S:

- Euni~..:e MkhiJ~- Fáb.i0 Lu-.:cm1- Raimundo P:.~
rcntc- Gaivão Modesto- G:.tbriell·krmc;;- Alexandre Colit'o.l- José Sarncy- Almir Pinto- José LinsMartins Filho- Humb-:rto Lucena- Adcrbal Jurcma
-Cid Sampai11- Marco M<h.:iel -Guilherme P:.~lmei
ra- J~1iio Lúdo- Ll>uriv'tl Baptista- Pas~os PôrtoLumantu Jünior - Jo.<>é Ignádo Fern:ira -. Itamar
Françu- Amar~ll Furl:.tn- Benedito Ferro..:ira- Pedro
Simnn - Údúvio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- A lista de
pre..;euç:t acusu o. comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Jla\·endo núrnc.ro regimental, deduro aberta a ses.s5o.
Sob ;t proteçiio de Deus iniciamos no.ssos trabalhos.
O Sr. 1<>-Secret<'trio proceder[! à ldtur.:: do Expediente

f· lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES 1\•S 14 E 15, DE 1984
Sobre o Projeto de Decreto LegislatiVo n9 3i, de
1983 (n~" 19-B, de 1983-CD), que "aprova o texto do
Acordo Comercial.eDtre o Governo· da ""República Fe--derativa do Brasil e o Governo do Relno de Marrocos.,
concluído em Brasma a 17 de fevereiro de 1983".

PARECER N• 14, DE 1984
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Severo Gomes
Esta Comissão ê chamada a opinar sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n~" 31, de 1983, oriundo da Câmara
do.~ Deputados e que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo .do. ReinO de Marrocos, concluído em
Brasília, a 17 de fevereiro de 1983.
A matéria teve origem em Mensagem do Poder Executivo que, nos termos do dispositivo no artigo 44, inciso I

da Constituição Federa!. submete o presente Ato Internacional ~~ upredaçiio do Cong;esso Nacional.

O Senhor Ministro de Estudo dus Relações Exteriores,
em Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem,
salienta. para melhor <lprecia.ção, que o Acordo em pauta "destina-se a viabilizar.parte d<;~s e~tendimentos mantidos com o ministro Marroq~ino, nO sentido de um melhor uproveitumento das possibilidudes de cooperação
bilateral e, em especial, de um aumento no intercâmbio
de bens e serviços entre os dois países".
Aduz ainda que "além dos dispositivos habituais em
acordos dessa natureza, regulando a troca de facilidades
e es~~belecendo. o qu<:~dro jurídico em que es.tas.serào.efetua~.~s. o Acordo prevê, em seu Artigo I, a mútua çoncess~o .ge. um tratamento comercial não menos favorável
que ~qu_ele concedido ao comércio com terceiros países,
sobretudo o trutamento dispensado às exportações provenientes dos países ·contratantes do Acordo Geral sObre
Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT)".
Analisan_do o ato em questão, verificamos que ambos
os Países decidiram coordenar seus esforços no sentido
de estabek.'Cer amplo desenvolvimento comercial concedendo facilidades necessárias à participação em feiras e à
organização de exposi<;ões comerciais em seus países na
forma do disposto nas leis e regulamentos respectivos,
como:
a) amostras e material publicitário sem valor comercial, destinados unicamente à publicidade e para obter
encomendas:
h) mercadorias, produtos e ferramentas necessários à
_organização de feiras comerciais e exposições;
c) produtos e mercadorias importados sob regime de
admissão temporária.

O presente Acordo, com validade estipulada de cinco
anos, renovável por reconduçao tácifa,-ani.J-almente, até
que uma das partes Contratantes o denuncie, por via diplomática e ao menos seis meses antes da data de sua expiração, está em total consonância com as normas internacionais apllcadas a ataS dessa natureza.

Diante do exposto e dentro da competência destaComissão, nada há que possa ser oposto à aprovação do
texto em exame conforme se encontra no Projeto de Decreto Legi:.lativo n9 3!, de 1983.
Sala da Comissão, 21 de março de 1984.- Luiz Viana, Presidente.- Severo Gomes, , Relator.- Marco
Maciel- Martins Filho- Nelson Carneiro- Lourlval
Baptista- Octávio Cardoso- Pedro Simon- Gastão
Müller

PARECER N• 15, DE 1984
Da Comissio de Economia
Relator: Senador Gabriel Hermes
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo n9 31, de 1983, que "aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino de Marrocos, Concluído em
Brasília, a 17 de fevereiro de 1983".
A matéria, originária da· Mensagem Presidencial n~>
115. de 1983, na atenção ao preceituado na ConstituiÇão
Federal que submete à apreciação do Congresso Nacional para sua posterior ratificação, vem acq·mpanhada de
Exposição de Motivos elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Consoante tal documento, verfica-se que ambos os
Governos, animados no desejo de reformar os laços de
amizade existente entre os dois países, procuram facilitar
e desenvolver o intercâmbio econômico e comercial baseado no princípio da igualdade e de vantagens recíprocas,
Para que tais objetivos sejam ·alcançados, o Acordo
em análise procura viabilizar os entendimentos mantidos
com o Governo marroquillo no sentido de um melhor
aproveitamento ~as possibilidades de cooperação bilateral e, em especial, de um aumento no intercâmbio de
bens e serviços .entre os dois países.
Para além dos dispositivos habituais em acordos dessa
natureza, regulando a troca de facilidades e estabelecendo o quadro jurídico em que estas serão efettiadas, o
Acordo prevê, em seu Artigo I, a mútua concessão de um
tratamento comercial não menos favorável que aquele
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concedido ao comércio com terceiros países, sobretudo o
tratamento dispensado às exportações provenie-ntes das

partes contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio (GATT).
- Nada encontrando que possa obstaculizar a vontade
manifestada por ambos os Estados e em consonância
com a regi mentalidade das competências desta Comissão
no exame do texto, somos pela aprovação do Acordo na
forma como se encontra no Projeto de Decreto Legislati-

vo n'i' 31, de 1983.
Sala das Comissões,_ 22 de março de 1984 -- Rõberto

Campos, Presídente- Gabriel Hermes, RelatorSevero Gomes - José Frãgelli Simon.

Cid Sampaio -

Pedro

PARECER N• 16, DE 1984
Da COmis-são de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da.Câmara n'i' 134, de 1983 (n' 4.lllw

B, de 1980, na Câmara dos Deputados), que "acres-centa dispositivo ao Decreto-lei n9 3.347, de 12 de juw
nho de 1941, que instituiu o regime de benefícios da
família dos segurados do lP ASE".
RELATOR: Senador Martins -Filho
A requerimento da douta Comissão de Serviço PúbliM
co Civil, cumpre-nos apreciar as implicações do pr_ojetO
titulado, no âmbito da juridicidaae c constilucionalidadc.
A proposição tem por escopo acrescentar alínea "d"
ao art. 2~' do Decreto-lei n~' 3.347, de 12 de junho de 194 t,
com o objetivo de estender aos funcionários do Distrito
Federal, Territórios e Municípios, regidos pelo Estatuto
dos Funcionãrios Públicos Civis da União (Lei n'i' 1.71 I,
de 28 de outubro de 1952), o regime de benefldos do
IPASE. A medida somente alcançaria aqueles funcionários ainda não abrangidos POr siúcri1a previdencÜrio
próprio.
Ora, a inexistência ae sistema prcvidenciúrio próprio,
não impede a nenhuma categoria laboral 6 direito à fiM
liação ao sistema de Previdência Social da UniãO, na forma abrangente do art. 2~?, itCm I; dia Lei n'i' 3.807, dc.26 de
agosto de 1960 _(Lei Orgânica da Previdência Social),
com a redação da Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973. f:
como, de fato, ocorre com o funcionalismo das Prefeituras na maior parte do território nacional.
---Outrossim, ao regime de benefícios do IPASE, escapa
a concessão de aposentadoria, em evidente prejuízo aos
cofres das municipalidades que recolhem para o INPS e,
além disso, há de veriflca:r~se que, a:esde o advento da Lei
n~' 6.439, de 19 de setembro de I 977, q-ue criou ·o Sistema
Nacional de Previdência e Assistência- Social (SlMPA-S),
os serviços médico-hospitalareS d() iPASE foram Unificados aos do INPS sob a si8Ja lNAMPS (lnstituto Nacional de Assistêncía Médica da Previdência SOcfál),'in-existindo, portanto, sob esse ângulo, vantagens ou desvantagens a favor de um ou de outro.
Cumpre ainda verificar, dO Ponto de vista da legislação previdenciária- vTgCnte., _que a referidã Lei n~'
6.439/77, já estabelece Cm seU artigo 59 qu~. "ao INPS
compete conceder e manter os benefícios e outras prestações_em dinheiro, inclusive as atualmente a cargo do
lPASE e do FUNRURAL, e os serviços não redistribuídos por força desta Lei a outra entidade", o que torna o
projeto absolutamente inóquo.
No que se refere àjUridicidade, o projeto vem interfe»
rir na administração da assistência Previdenciãrfá- ãOs
funcionários públicos civis da União, por isso que deVeria, se fosse o caso, alterar o Decreto-lei n~' 2.865, dC: i2
de dezembro de 1940, qui-criou o-lPASE; e não apenas
introduzir uma norma nova na legislação correlata, no
caso o Decreto-lei n'i' 3.3A7/4l, contrariando aliás o comportamento legal adotado com relação àqueles outros
empregados dos três poderes da União, os servidores

públicos, assim chamados porque regidos pela CLT, e os
quais contribuem- para o INPS e não para o lPASE. f: o
caso específico dos quadros do Governo do Distrito F~
_deral, onde os funcionários estatutários contribuem para
o lP ASE e os servidores celetistas contribuem para o
INPS.
Quanto ao território da constitucionalidade, a matéria
encontra incontornáveis obstáculos, a começar pela intromissão naquele espaço que o art. 15, item 11, reserva à
autono~_nia municipal, via da gerência, pelos Municípios,
dos assuntos de seu peculiar interesse, Dessa forma, somente cada município_, Q_e per si. e poderá dispor sobre a
conveniência da maneira como assegurar a assistência
previdenciária a seus funcionários, respeitados os liinites
da legislação federal.
Adiante, extrapola a competência exclusiva do Presi»
dente da República para a iniciativa das leis que disponham sobre "pessoal da administração do Distrito Federal" (art. 57, item IV), e aquelas que tratem da "aposen~
tudo ria de funcionários civis". Além disso, é preceito
constitucional lncontroversá a prolbição de vinculação
ou _equiparação de qualquer natureza em se tratando de
pessoal do se-rviço público.
Finalmente, não foi demonstrada, como o exige o panígrafo único do art. 165 da Lei 1\:lagna. a forma de custeio total do encargo que se remete à conta do lP ASEDiante do exposto nosso parecer é pela rejeição do
projeto no que se refere ao aspecto jurfdicoconstituciorial e, inclusive quanto ao rllêrito, por já estar
a pretensão atendida através do Sistema SIMPAS/INPS.
.
Sala da Comissão, 21 de março de 1984. :__ Murllo Badar6, Presidente - Martins Filho, Relator - Octávio
Cardoso - Pedro Simon- Passos Pôrto- Almir Pinto
~José Fragelli Helvfdio Nunes.

PARECER N• 17, DE 1984.
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projew
to de Lei da Câmara n9 258, de 1983, (n91.603~B/75
_na Ç'_asa de origem) que "altera o artigo 25 da Lei n9
3.807. de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdência Social".
RELATOR: SeOador Gabriel Hl!rmes
Pretende o ilustre Deputado Pacheco Cha.Yes com_o
presente projeto, alterar o preceituado no art. 25 da Lei
n9 3.807,_de 26 de agosto de 1960, a fim de garantir ao
empregado o direito de dirigir-se ao INPS quando a en~
fer~Idade ocorrer em dia ou hora em que nlto esteja funcioilando o serviço médico da empr_esa, podendo ainda
regressar ao trabalho, caso o laudo médico ~o rNPS conclua pela aptidão, embora em divergência com o do servfÇo-mecttCo da empresa.
O autor do projeto fundamenta sua iniciativa rla aTe~
gação de que, em tese, o serviço médico da empresa não
possui isenção suficiente paiã expressar a realidade. pois
constrangido pela autoridade empresarial, como órgão a
ela subordinado.
Observa-se. contudo, que os serviços médicos das empresas atuam em uma faixa restrita, que lhes é reservada
cOnSOante- o disposto 00 art. 25 da LOPS, país limitada
ao período inicial de 15 dias de af~stamento, uma vez
que, nesse interregno, ao empregador compete o ressarcimento_salarial do empregado, mesmo quando afastado
pof motivo de doença, Nem sempre, porém, os afasta-- m-Critos_ .[e_cOrici--etiZãm pelo período tOtal de 15 dias, serl~
-do muito mais comum, na atividade empresarial, os afastamentos a curtíssimo prazo- por um, dois ou três dias
- circunstância que, praticamente, elide a atuação útil
da instituição previdenciária, nessa hipótese, pois não
haveria como constatar a doença e dar alta ao paciente
dentro desses espaÇos de tempo.
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Além do mais, qu_ando o empregado fica enfermo, a
cOmunicação ao empregador necessariamente só se faz
nO l!_orário em ·que a empresa está em atividade, ou seja,
no período em que se desenvolve jornada de trabalho,
não importando os turnos dessas fases de açào laboral.

-E evidente que os serviços médicos das empresas funcionam diuturnamente, salvo no período do repouso semanal, assim mesmo quando não subordinada a escalas,
em função da própria atividade empresarial. Se acontece
de o empregado ficar enfermo durante o período de suspensão da atividadeempresarial- nos domingos e feriados, por exemplo - é claro que nada tem que informar
ao empregador. Contudo, se nào pode voltar ao trabalho
no dia" útil, impõe-se a comuriicação ao empregador, a
fim de ser realizada a indispensável inspeção médica, a
qual, como se sabe, se realiza, nestes casos, na residência
do próprio assalariado, circunstância que não se repete
na hipótese da inspeç5o ser efetivada pela instituição de
preYidência social.
De outra parte, improcede o argumento de que os scrYiços médicos das empresas agem em função do interesse
empresarial ou pressionado por essas, pois, acima desses
fatores cinrcunstandais, se coloca a dignidade da função
médica, amparada por um verdudeiro código deontológico, firmado cm juramento solene prestado desde a data
da colaçiio do grau universitário. Se houvesse o mfnimo
fundamento na ,dúv~da argUida pelo autor do projeto,
esta certamente se~ia também_ de admitir~se em relação
aos profTssíonais dos serviços médicos da Pre\·idência
Social, tornando injustificáVel a complem-entação da
participação sugerida pdo projeto.
De resto, o projeto ainda consagra expressão equivo»
cada, quando se refere u "INPS", veríficando-se que a
ass_istência médica a cargo da Previdência Social, após a
úl_ti_m_~ reforma_qu_e instituiu o SJNPAS, ficou a cargo do
INAMPS.
Em (acedo exposto, opinamos pela rejeição do proje-

to.
Sala da Comissão, 22 de março de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator João Calmou - Pedro Simon, vencido - Eunice Mfchiles - Fernando Henrique Cardoso, vencido_
PARECER N• 18, DE 1984
Da Comissão ,de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de _Lei da Câmara n~' 246, de 1983 (n9 3.747w
B, de 198õ;~a o~igem), que "introduz alteração na
~eJ n~' 4.215, d~ 77 d_e ªbrll de 1963, que dispõe sobre
- o Estatuto da Ordem·dos Advogados do Brasil".
Relator: Senador Helvidio Nunes
n~' 246, de 1983 (n~' 3.747-B, de 1980,
na Câmara dos Deputados), persegue_ a ín_trodução de
acréScimO 4 Lei n~' 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
O inciso que a proposição deseja introduzir no fin-al do
art. 89 do Estatuto da OAB é o seguinte;
"XXIV-:-:-- só responder a inquérito policial ou ação
penal mediante prévia autorização do _Conselho Seccional no_ qual tiver sua inscrição principal, exclusivamente
quando a ínfração penal versar sobre o exercício profissional ou com o mesmo tiver conexão."
2. O projeto, que tem a justificá-lo longo arrazoado
com eruditas citações, mas desajustadas à conclusão,
visa a incluir entre os direitos do Advogado o prévio
consentimento da OAB pam a instauração de inquérito
policial ou de açào penal contra o Advogado, nos casos
de infração relativas ao exercício profissional ou conexas.

O ProjetO de Lei
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Nll verdade, a proteção que se pretende instituir, o privilégio que se iritentu e!'.tahelecer, e..c:tá clarnme-nte_expres50

no final du justificução":

"Essa ga·rantia ... já existe em prol de muitas outms
causas de profissionais, como, verbl gratla, a dos parlã-

mentares, conforne IJte5__;.1S_s_egura._a Constituiç_ão Federal
(art. 32 e §§). E, aindu, cm favor dos magistrados, aos
quais as leis chegam a conferir até mesmo foro priVilegiado ... , inclusive para crimes comuns ... Assim s_endo_e analogicamente, em decorrência da tipicidade dos serviços
que prestam, impõe-se garantir aos advogados, na hipótese ora pretendida- exclusivamente quando a infraçào
penal versar sobre seu exercício profissional ou ao menos
tiver conexão - as ímunida_des_acima, especialmente
ante o triste quadro que \cm os presenciado estes últimos
tempos»,''
3. Certo é (júe o Projeto de Lei n9 246, de 1983, pro~
cura conceder aos Advogados, quando cometerem ilícitos penais, ainda que conexos. rclucionados com o
exercício profiSSiofml, um tipo de imunidade que o direito pátrio desconhece c qtJC íncxistc_ na legislação dos de-_
mais países.
A proposição cria, pois, injustificável privilégio, incompatível com as tradições de independência, de altivez, de seriedade, de competência c de amor à liberdade
dos que fazem a advo_cacia no Brasil. Ao contrário do
que muitos pensam, os óbice.~ ao exercício profissional
constituem incentivos à luta diária pelo Direito e a Justiça.
Pretender imunidades para o Advogado sob a ale~
gação de que os membros do Poder Legislat_ivo o têm, é
confundir comezio_hos princípios de Direito Público. E a
confusão não serve~·mas deslustra os que exercem o
sublime miniStério da adv_ocacia.
4. De outra parte, o exame do problema relativo à
constitucionalidade --as comunidades podem, ou não,
ser criadas pela lei ordinária -já foi feífo pela congêne..
re da Câmara dos Deputados.
Limitc~mc,

pois, -a .proferir parecer- pela- rejeição -do

Projeto de Lei n~' 246, de \983, quanto ao mérito. E no
mérito enten-do inconveniente c ínoporttina a proposição.
É _o parecer.
Sala das Comissões, 21 de março de 1983. - Murilo
Badaró, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Mar~
tios Filho- Pedro Simon; contrário- Octávio Cardoso
- Passos Pôrto - Almir Pinto - José Fragelli.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Expedíentc lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
]~>-Secretário.

1!

lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 13, DE 1984
Requeiro à Mesa que, nos termos do art. 7"6 do Regi·
menta Interno, seja coi1Stfluída Comissão-Especial Interna, integrada por 7 mem-bros, para, no prazo de um ano,
promover estudos sobre- Produção de Alimentos e Corredores de Exportação, com vistas ao incremento do abas~
tecimento interno e à produção de excedentes para ex·
portaçào.
Sala das s-esSões, 23 de março de 19i:f4 .....:. .."JoSé Ignácio
Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- De acor~
do com o disposto no§ 2~. art. 76, do Regimento Interno, o requerimento lido será despachado;.) comissão permanente em cuja competência regimental se compreende
a matéria a ser estudada pela Comissil.o Especial que se
pretende criar.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
eminente Senador Passos Pôrto, por cessão
do nobre Senador Alfredo Campos.

a palavra ao
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O SR. PASSOS PÓRTO (P-DS- SE. rronunciu o se~
guinte discurso. Sem revisão do orudor . . ) - -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
-Recebi, Sr. Presidente, hú_alguns dias, do presidente
da Associação das Indústrias de Sucos Tropicais do Norte e do Nordeste do País, dos diretorcs da FRUTENE
(Fruto~ do :"-!ardeste S.A.), e Frutos iropicaiS S.A:, duas
côpias de dois telex. O primeiro dirigido_ao Sr. presidente do Banco do Brasil, examinando a situação da citricultura no País, c em particular, na defesa dos interesses de
mais de I 00 mi! citricultores do sudeste de Sergipe e nordeste da Bahia.
Vou lê-los. Sr._Pn::sidentc, para que constem dos Anais
da Cusa. c tenham eles a minha solidariedadc, pelas rei- vindicaçõcs justas e procedentes que fazem e..-.sas autoridades e empresários representantes das classes produtoras e industriais de cítricos das regiões Nordeste c Norte
do Pais. .
O primeiro telex, Sr. Presidente, é do seguinte teor:
.. Ao
Banco do Brasil S.A.
Brasília (DF)
Att.: Sr. Presidente
Dr. Osvald0 C0lin
Desde inicio anos 60, indústria brasileira Citrus
crescendo rapidamente. Como sabido, este sctor industri:.d concentrado totulmente estado de São Paulo. produto et pnr cento laranjas produzidas Brasil
-ct rCsJionSável 95 por cento produção suco concentrado laranja, conhecido mercado internacional como. Prozen Concentratcd O range Juicc ou FCOJ.
Produção brasi!ciru laranja creo:;ceu, óltima dccada.
substantiva taxa média anual 11,4 por cento, enquanto crescimento produçllo FCOJ. mesma base,
23.4 por cento. Isto demonstra evidentemente fantásticu expansão indústria paulista processament0
Citrus.
Antes anoS 60, indústria cítrus São Paulo
limitava-se produção _óleos essenciais. FreqUentes
geadas Flórida, anos 1962, 1967, 1977, 1981 et (982,
impulsionaram indústria paulista expan!lir et conso-lida~ acel-cradam~~t~, termos oferta FCOJ, ôtimas
condições competitivas mercado americano.
Registre-se produçllo dtrus Flôrida representa 68
p(lr cento produção total Estados Unidos. Estas
geadas provocaram tumanho desenvolvimento indústria paulista citrus culminando colocação Brasil,
maior exportador mundial FCOJ, suplantando próprio Estados Unidos et contando mais 75 por cento
mercado mundial.
dCãdas anos_198l et 1982 castigara~ severamente produção cítrictL Plórida, fazendo Estados Unidos, maior comprador FCOJ brasileiro, chegando
comprar 200 mil toneladas ano 19R2.
A tualmente ocorre outra geada Flórida, levando
ctcr geadas tornarem-se fenômeno cíclico. Propósito existem estudos geadas ocorridus Flórida, durante últimos 100 anos, concluindo existir 34 por cento
probabilidade ocorrência uma geada cada ano, ou
uma g_eada cada 3 unos. Vale ressaltar este fenômeno repetíndo-setré.sanosconsecutivos-19Rl, 1982
et 1983.
Assim, ocorrência freqUentes geadas ..:em provocando instabilidade et bruscas oscilações produção
americana citrus contrapondo-se estabilidade sua
demanda. Esse problema vem afctando diretamentc
Europa, segundo maior mercado consumidor de sucos, sobretudo países como Alemanha et Holanda.
vem recebendo tratamento marginal, últimos anos,
face pressão demanda Estados Unidos.
Impossibilidade atendimento normal mercado
curopctdem uqueciao bastante preços suco coricen-

198-1-

- !l·adtl 1itr;mj;J. dcsjicrtandn interesse ct entrada novo~ ~·om:orrc-ntcs mcrcaÔ1l, utruvés politica ttgrkola
agresSiva relação citrit:ultura, emergindo países
cnmn C\to:;ta Ri~'U, t\larro..;,l!'>. l~r•tcl, Espanhu ct
Cuha ime-.tl.!m maciç:uncnte sentidu atender mercado ..:nn~umidnr.
Cu!ll\l dtrkultura hrasileíru concentrada est:.~do
de São Paulo. ach;tnw:-. 11pnrtunu politica abcr.tura
de nnv;~~ fruntciras plantw;~nl dtrus. Região Nor·
de:-.te. notat.iamente ..:entro-s-ul s~rgipe et norde.'>tc
Bahla. úJ]nça-;.sc L'omo ôrea ideal dtrio.:ultura, :.tpresenJ:tnd\l m~IÍ11r luminosidade- muh. homs sul ano
-melhore.~ rcndimentm;, tcnnos r:ttio et brb.. et .:ustos mais competiti\"O'>.
!·:stadtl Scrgip'-'. onde se ctmcentra citricultura
nordc:;tinu. exi;;tem 30.000 h a plantad~t:-.laranja. cnscjandtl safru anu:tl aproximadamente 550.000 tonclad<.ts. representando ape-nas 5 por cento pmduç;lo
Iaranjus Siio Paull). Estudo Sergipe. precisamcilte cidudc. csu'tncia. c"tlio instuladas duas indústrias 1-'rutos Tropkais S.l\. ct FRliTEI\'E- ah~l>rv..:m
e.o:;sa produçlio. Estas duas cmp~as et região tem
gmnL!t• potenciulidadc crescimento ac_elerado ct sistelm·lli~·~~ \"C.l possuem estruturas administrativa ct
tecn•ll\.l).!k·a pre-paradas sentidn usufruirem melhor
maneir<~. Novo reaquecimento mercado mum.liul
suco de laran.ia. desde t:itri...:tJ\Iura serg:ipana c-t nurdcstina cnn~ip_:t instrumentos ct apl)iÓ seu dc:senvolvimcnttl- reabertura crédito et ultlcaçà0 rc..:urMlS
-ampliação ba~e a_f!ril.:ola o..:urtn pra/o.
Deste modo. colocanw.~ pünltl partida ampliaç:in
nossa produçàn citru.~. necessidude imperiosa ct inaaiúve! reuhertura finunciamcntos Bant·0 _dl) Br~tsil
investimentos cultura Juranja região Nordeste.
/\credit<.unos trutur-sc grande pa~so alargamento
fronteira agrfcola nordestina et manutenção Bwsil
com maior exportador mundial ~uco concentrado
larunja.

Confiando s-enso

tm~tise

et slibius dt;..::isões V.

Lx~

agradecemos antecipadamente deferimento nosso
-pleito, t:\o importante nossa economia seus inumc·
rúveis efeito:. multirlit.:adllrcs et tratar-se mais alt<.l
justiça.

Saudações. ASSOCIAÇ};o DAS INDlJs.
TRIAS DE St'COS TROPICAIS DO NORTF. ct
NORDESTE - Dr. Clóvis Lima; FRUTENE frutos do Nordestes.,\.- Dr. Plínio Moseoso Barreto de Araújo; FRUTOS TROPICAIS S, 1\..- Dr.
ae-mentíno de Souza Coelho.
Logo após, Sr. Presidente, cu recebia outro telex, amplo, cheio dc_minúcias. detalhado, e é_ bom que conste
dos Anais da Casa, Porque cada um deles rctmta a 'ituaçào de uma das mais promissoras culturas pcrmancn·
tes do Nordeste, justamente a cultura de dtrlco:..
EJ.;te, Sr. Pfcsidcntc, é dirigida ao DL Cario:-. Víacavu,
e diz o segtJinte:
Cacex
Rio de Janeiro. RJ
A TT.: Dr. Carlos Viacava
Ref.: Publicaçào resolução no 882 Ban.:o CcnM
traJ, CacC.X desclassificou suco conccntrad0 laranja,
merecedor financiamento de capital de giro- cxportaç:lo, atruvés resoluc;Jo no 674,
Prezados Senhorc.~.
Vistas importunte decisão, que \"Cm sobrcmod0
afctar et difi~.:ultar o de~envo!viment0 et cunso!ldaçà0 da indústria citrka do nordc:.tc, Lemos <.1 liberdade de comentar ct reivindi~.:ar o que segue
1 -Indústria Cítrica Nacional tem crescido r;~
pidamente, haju vi~tu excepcional taxa cre'>\:imcntn
anual, registrada última décuda, akançando p<Jta·
mar 23,4'ot ao ano, relação suco concentrado laranja.
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dendo 80% Produção Nacional Laranjas_ "in- natura'' et mais 90%~-Ex-portações suco, gerando divisas
anuais torno US$ 600 mHhões, sem mencionar um
milhão empregos, diretos et indiretos, gerados pelo
setor.
3_- Indústria Paulista Cítrus, teVe, seu ctesênVOI:
vimento, consolidação et capitalização, especialmente, baseado na cuidadosa políticã de expõrtaçào, coordenada governo federal, palmithada
série incentivos vendas externaS, se tratar setor industrial to_talmente voltado mercado internacional.
4- Entre incentivOs, sobresSaem financiamentos
capital de giro, exPortaçãO amparados resolução
674- atual882 -,-fundamental importância equacionamento fontes recursos indústrias exporiá.dõras
suco concentrado laranja, tornando-as mais competitivas mercado externo.

5- Infelizmente, advento Resolução 882 substituindo antiga 674; ímportaiitrssíin_a_ ãttermi.Uva financiamento, está sCÍldo ret.iradã sucO COncéritrado laranja, como se menci9nou inicialmente.
Deste modo, vimos meio deste, apelar sensibilidade
V. Ex~. sentido manter finandamentõ- -RCSOTução
674 indústrias nordestinas, processadoras suco _concentrado de laranja, Como citricultura brasileira Se
concentra basicamente São Paulo, manutenção financiamentos incentivados nordeste, representa
política diferencial et oportuna aberturajampllaçãojconsolidaçãa_ novas fronteiras, plantação
laranja, sigilifica-ndõ impacto infinitesimal orçamento monetário nilcional, elimTiiando grande custo social suspensão financiamento pode trazer região. Eh por demais sabido, regíão nordeste, notadamente o centro-sul Sergipe et nordeste Bahia, tem
forte vocação natural citricultura, demonstrada
condições excepcionais cultivo termos clina, maiores índices lwninosidade - mais horas sol ano -,
melhores rendimentos industriais et custos bastante
competitivos terra et mão-de-obra, por si soh, con~
dições excelentes competição fabuloso mercado
mundial sucos.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -ConcedO
a palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SFRÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Claudionor Roriz- Alberto SilvaHelvídio Nunes- Virgílio Távora- Marcondes O adelha- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães - __ Nelson
Carneiro- Alfredo Campos- Gastão MUller- José
Fragell'l - Affonso Camargo - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Sobre a
Mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
~ lido o seguir:~_te

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DEJ984
Tofna obrigatória a referência ao domicílio das
partes nos contratos versando .!IObre direitos reais.
O Congi'eSsõ Nacioria1 decreta:
Art. (9 As escrituras ou contratos versando sobre direitos reais mencionarão, obrigatoriamente, o domicílio
das partes_e intervenientes.
Art. 29 O art. 167, item II, alínea 5. da Lei n9 6.015, de
3 t de dezembro de t 973, passa a vigorar com a seguinte
redação:

''5. da alteração do nome por casaminto ou por
desquite, da mudanção de domicíiio, oU, ainda, de
outras circunstâncias _que, de qualquer modo, te- nham influência no registro _9_!1 nas pessoas nele interessadas."
Ai't.-3~'

Os processos versando sobre direito real serãoobrigatoriamente instruídos com certidão do Registro
Públíco competente, no qual far-se--á rôenção do domicílio- das partes.
Parágrafo único. Nos process_os a que se refere este artigo as partes ou interessados somente poderão ser citados por edital quando não constar o respectivo domicílio
no Registro Público, observadas as demais condições estabelecidas na legislação processual.
Art. 49 É facultado ao titular de direito real promover
a averbação do respectivo domicílio à margem do Registro Público competente.
Art. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica_ção. ---_Art. 69 SãS" revogadas as disposições em contrãrio.

6- Volta financiamentos capital de giro resolução 674, possibilitarah maior .. leverage" consolidação et capitalização indústrias naScentes, exeriiplo
ocorreu São Paulo ateh momento presente. Estado
Sergipe", onde se concentra citrkU!tura nordestina,
existem aproximadamente 30.000__ hectares laranja
plantados, ensejando safra 480/500 mil toneladas,
representando apenas 5% produção laranja São
Pauto. Precisamente município estancia,
encontram-se instaladas duas unidades processadoras suco laranja voltadas totalmente exportação:
Frutos Tropicias S/A e FRUTENE - Frutos do
Justlficaçio
Nordeste S/A. Pela sua importância, económica it
social área carente Nordeste, capitalização dessas
A atuallegislação pertinente aos serviços de registras
empresas, mediante estrutura adequada capital, et
públicos não prevê a obrigatoriedade de ser lançado o
crucial economia regional, virtude efeitos multiplidomicílio ·das partes e intervenientes no bojo d-os livros
cadores, peculiares desse tipo ati v idade, além expecpróprios. De resto, cumpre ressaltar que as próprias estativa eh esperança geradas naquela sociedade rural,
crituras ou contratos que dão ensejo a registro raramente
constituída 20.000 familias+
-declinam a residência dos pactuantes.
Pelas razões expostas aéima, solicitamos V, Ex•, Entendemos ser esta uma lamentável falha do ordenacarâter especial et extraordinãrio, que exportação
mento eis que causadora de inúmeros transtornos tanto
suco_ concentrado de laranja, origem nordestina,
para a administração pública como para os próprios inseja inclusa na lista de produtos financiáveis capital
teressados. Em relação à primeira -hipótese, há que Se
de giro pela atual res. 882 - antiga 674.
mencionar a dificuldade com que se deparam os agentes
At~nciosamente,
do estado toda vez que, no exercfcio regular de suas atriAssociação rias Indústrias de Sucos Tropicais do
buições, são levados a intimar o proprietáriO ou possuiNorte et Nordeste
dor de um bem para cumprimento de alguma exigência.
- Dr, Clovis Lima
No que tange à segunda hipótese, basta lembrar as inúFRUTENE-Frutos do Nordeste S/A
meras ações versando sobre titularidade de domínio, ex-Dr. Plínio Moscoso Barreto de Araújo
propriatórias ou mesmo executivas, que acabam por traFrutos TropicaiS Sf A
mitar sem o expresso conheciment_o do interessadq por
-Dr, Clementina Coelho
ser impossível ao autor da demanda promover a citação
Sr. Pre$idente, era o que tinha a dizer. (Muito beml
pessoal.
Palmas)

-O Projeto em pauta determína não só inclusão do domícílío das partes e intervenientes em todos os instru!llentos t_!'_~lativos de direitos reais com-o também prevê
a averbação de qualquer modificação posterior. Aos
atua_is titulares de direitos reais, concede-se a faculdade
de averbar o respectivo domicílio caso entendam que
esta providência melhor acautela seus interesses.
A partir do advento da lei, qualquer ação versando
sobre direito real será instruída com certidão de Registro
público competente no qual far-se-á menção domicílio
da parte. Somente quando não for a pessoa encontrada
no endereço e respeitados os demais requisitos da legislação processual, é que poderá ser promovida a citação
flcta. A providência tem por escopo evitar que no futuro
seja alguém surpreendido com uma medida executiva
sem que previamente tenha tido a oportunidade de ampla ?~fe~~:
~ p~oposição ora _?presentada, além de instituir pre-ceitos a~autelatórios de legítimos interesses, visa fornecer à administraçãç pública elementos indispensáveis à
sua pronta e eficaz atuação.
Sala das Sessoes, 23 de março de 1984. - Itamar
Franco.
LEGISLAÇÀO CITADA

LEI N• 6.015, 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras providências.
Das Atribuições

Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula,
serão feitos:
I I - a a vcrbação:
1) das converções antenupciais e do regiine de bens
diversos do legal, nos registras referentes a imóveis ou a
direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento;
2) por cancelamento, da extinção dos ónu; e direitos
reais;
3) dos contratos de promessa de compra e venda, das
cessões e das promessas de cessão a que alude o Decretolei ri~" 58, de lO-de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência da Lei;
4) da mudança de denominação e de numeração-dos
prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição,
do desmembramento e do loteamento de imóveis;
5) da alteração do nome por casamento ou pordesqUite, ou, ainda, & outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro nas pessoas
nele interessadas;
( Ã Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente,
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está finda
a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
As matérias da pauta, constituída dos Projetos de Lei
do Senado n~' 120/81 -Complementar; Requerimentos
rios 857/83, 6/84 e 896/83; e Projetas de Lei do Senado
r:_9s. 16/82, 280/80 e 21/83, acham-se em fase de votação.
,.. Sendo evidente a falta de "quorum" em plenário, a
Presidência nã·o irá submetê-las a votos, ficando as mesmas adiadas para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior)- Volta-se à
lista de oradores.
Con •. do a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
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O SR. MARTINS FILHO (PDS - RN. Pronuncia o
seguinte discUrso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há dois dias, esteve O Ministro Nestor Jost na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados mantendo
proveitoso diálogo com os colegas daquela casa do Congresso.
É de se notar o fato que das dezessete intervenções havidas, quatorze se referiram expressamente sobfe reivindicações do cooperativismo e apenas três sobre problema da agricUltura não cooperativai:f3..
·

Doze Sr~UePlitã-~_Osmtegr-ãllt~- da Frente_ Parlamentar CooperativísTa- pafTiciparãm do debate, levantarido
questões importantes a partir das reivindicações das prÓ~
prias bases cooperativas, para sensibilizar o Governo
sobre mudanças que se impõe na politica adotada para
esse·sctor. Foram eles: ArO"ldo Molleta, Ivo Vanderlinde,
Aldo Pinto, Alcides Lima, João Paga nela, Mendonça de
Morais, Maçao Tadano, Reinhold Stefbanes, Mareio
Lacerda, Balthazar de Bem e Canto, Geraldo Fleffiing e
Jonas Pinheiro.
Assumiram, também, posição nif(damente prócooperativa, embora ainda não pertençam à frente parlamentar cooperativista, os ilustres Deputados Cardoso
Alves e Hélio Duque.
Essas considerações iniciais, faço-as como um relatório às cooperativivas do Brasil, para que sintam como
nós, parlamentares cooperativistas, estamos atentos no
Congresso Nacional para a defesa dessa legião de brasileiros que busca no cooperativismo o caminho de suaredem;ão económ-iCa, sem paternalismos governamentais,
juntando seus Poucos recursos num esforço produtivo
em comunidade.
Se é signifiCativo o falo de tão expressivo nótnero de
parlamentares, das mais diversas fHiações partidárias, estar atuante para a construção de um cooperativísmo forte c sadio no Brasil, maior significado, -aindã-,Cncontramos nas re.ivindicações_upresentadas pelo que contém de
mentalidade nova, de posições autênticas, de maturidade
do movimento cooperativo brasHcíro.
_
___
Não se ouvi rim- liüTielltações; llem pedidos dC adjt:Jtórios como era comum em certas lideranças cooperativistas. Firmafa:in-se posiÇOes, delimitaram-se espaços,
falou-se a tinguagcm viril de um movimento social, amadurecido no sofrimento, que busca uma sarda realista
paru os problemas básicos do País.
No calor dos debates, houve um momento em que essa
nova postur3 alcançou tons patéticos: __
- "As bases cooperativistas, excelência, perguntou
um dos senhores Dcputudos ao Ministro, querem saber
se nessa questão o senhor fica c_om as cooperativas oú
com o Governo?"
E o senhor Ministro, que por definição é GOverno,
respondeu sem titubear:
- "Com as cooperativas!"
Das diversas questões levantadas, algumas assumiram
ênfase especial. Dentre efas a questão do BNCC e da Secretaria Nacional do Co_operativismo qUe, -aTíâS,jâ tinhamos abordado em breve comunicação ao Senado; por
ocasição da posse do senhor Ministro da Agricultura.
Quanto ao BNCC, que tambêm fora tema de brilhante
pronunciamento do ilustre Senador Alfredo Campos,
nosso cQmpanheiro da frente parlamentar cooperativista
nesta Casa, os debates na Comissão de-A:STrcu[tura da
Câmara dos Deputados condu7iram a algumas conclusões.
A primeira e a mais importa'nte delas: não devia estar e
não pode continuar nas mãos do Governo o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. E por quê?
Porque não é atribuição do Poder Público amiri'íStrar
instituiçõeS cooperativistas.
Por que o Banco Naclorial de Crédito Cooperativo se
encontra na situação que está?
Porque não foi administraPo cooperativamente!
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A administração cooperativa não favorece ninguém
particularmente. Realiza~se dentro de critérios gerais
onde todos têm, necessariamente, o mesmo tratamento.
- Não hâ, em o::óoperativismo, associado com mais direi~
to que outro. Todos têm direitoS-e de\ier~ iguais. Na
teoria e na prática.
No BNCC, nào!
Enquanto uma OU duas cooperativas, não se sa~epor
que- misfcriosas razões, obtiveram financiamentos muitas vezc~ superiores a sUa ·capacidade de endívidamento,
a maioria das cooperativas brasileiras jamais viu um úiii- co tostão desse Banco. Por quê?
- Por que os administradores do Banco- funcionârios
governamentais todo-poderosos- distribuíram créditos
segundo conveniências pessoais, partidárias, ou quaisquer outras, com a discricionaridade empafiada dos tecnocrâtas que a ninguém prestam contas pelos atas cometidos.
Fosse o banco uma organização cooperativa e quem se
atr~yeria, por temerário que fosse, a abandonar critérios
estatutários ou deríYados de dei.emiinação de assembleias gerais -livres e s_oberanas, não jungidas a acionistas
mojoritârios - na aplicação dos recursos?
·
Que dirctor do banco ousaria a assumir, pessoalmente
ou em colegiado, operações tão arriscadas como CAPE~
Ml, Barro Preto, CENTRALSUL e outras, se não tives~
se a certeza da impunidade que só o Governo confere?
Já dizia Zenon que todo o poder corrompe. E o poder
absoluto corrompe absolutamente!
Por isso não querem as cooperativas, tiranos dirigindo
seus negócios. Somente as liderançàs legitimadas pelo
yoto universal das assembléias gerais- onde não votam
acionistas, mas associados- estão aptos a desempenhar
com legitimi~ade a admínís~ração coo_peratíva.
Que o Governo salve Õ-BNCC, e que o torne um banco das cooperativas, cooperativamente adrilinistrado.
Não de uma, duas ou três grandes cooperativas de
produção. Mas das cooperativas em _geral: de produção,
de consumo, de ele_trificação rural, de trabalho,_ de habilaç-ãO; de crédito, de todas as modalidades cooperativas:
enfim.
E que no programa de restauração do BNCC, se inclua o fortalecimento do cooperativismo de crédito.
CoopeTativas de crédito, vinculadas ao BNCCsob administração cooperativa, sem as amarras castradoras que a
teçnocracia da área financeira impõe a essa modalidade
de cooperativismo, criSejã.ião a montagem de um sistema
financeiro de base comunitária, integrando-õs rriU.lttplós-setores da economia cooperativada, capaz de eliminar a
especu!ãçào improdutiva_ que hoje coloca o País à beira
da ruína.
Apelamos ao ministro Jost que encete com a maior urgência- estudos nesse sentido. Mas que integri nesses estudos especialistas e !ide~ancas do movimento cooperativo.
Os componentes da Frente Parlamentar Cooperativista, bem como as cooperativas brasileiras, estão dispostos
a colaborar no encaminhamento dessa questão que se_
- torno-u tão grave, por culpa do próprio Governo.
Outro problema levantado na Comissão de Agricultura da calenda Câmara dos Deputados, foi o da Secretaria Nacional do Cooperativismo.
Com a criação do Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários, desmontou-se o sistema de política
cooperatiYista do Governo, por alterar as funções do
fnstituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA.
Sumariamente esse sistema estava assim montado:
-O Conselho Nacional de Cooperativismo, vinculado ao Ministério da Agricultura, como insfitlilção· nor__m_ativa maior do c-ooperatiyismo brasileiro;
O Banco Nacional da Habitação- BNH -,vinculado ao Ministério do Interior, como órgão executivo do
Governo para o coop-eratiYismo de habitaç--.lo;
O Banco Central do Brasil, como órgão executivo do
Governo para o cooperativismo de crédito; e,
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O INCRA vinculado ao Ministério da Agricultura
como órgão para as demais modalidades de cooperativismo.
A impropriedade do moddo sempre foi ób_via:
Primeiro porque, tripartindo a execução da política
cooperativista por três Míni~térios, criuram-s_e _três cooperativismos diferentes no País.
-O coopcrativi~mo empacotado do BNH, onde a
cooPerativa é entidade de c.xi:,tência meramente nominul, nada decidindo c nada fuzendo, antes sendo manipul:.tdu ao bel prazer da política do Banco é o cooperativismo do "não ê"!
O cooperativismo impossível do Banco Central onde o
objt:tivo da cooperativa de crédito- entidade fin'anceira
por definiÇão - é educar o associado e não realizar operações financeiras. Isso não é piada, não! está escrito no
manual do Banco Central.
A cooperativa de crédito estâ impeçlida de tudo: de
aceitar sócios, de instalar postos, de compensar cheques,
de captar recursos c p-or aí afora. É o cooperativismo do
...não pode"!
O cooperativismo titubeante do INCRA, ora francamente inten·encionista, ora completamente omisso, sempre deSinformado, perdido em ensaios de acerto e erro
para o desespero de seus funcionários e das cooperativas.
t: o- cooperativismo do "não sei"!
Não é, não pode, não sei. Eis o enunciado da polftica
até hoje adotada pelo Governo na área do cooperativismo.
Segundo porque o INCRA, pela própria indefinição
de seu papel no que concerne ao cooperativismo, passou
a ser o inadequado depósito de tudo, subordinando cooperativas e jornalistas, de médicos, de professores, de
consumidores, de artesãos, de dentistas, de artistas, de
gráficos e por aí afora. Até cooperativas de cultura! E
não de feijão, de arroz ou de qualquer outro gênero agrícola. Cultuta mesmo!
--=Indo agor<.~ o INCRA, sem o cooperativismo, abrigarse à sombra do Ministério de Assuntos Fundiários,
torna-se necessário reequacionar o sistema e nesse con~
tcxtu é qúe se coloca a se_cretaria nacional de cooperativismo.
Afirmamos, em pronunciamento recente, que a Secretaria Nacional de Cooperativismo não era a solução preconizada pelo movimento cooperativo nacional, pois,
em última análise, irá apenas recompor o sistema de
politica cooperativista do Go\·erno, com as mesmas inçon_~çniências do INCRA.
A solução lógica seria dotar o Conselho Nacional de
Cooperativismo - CNC - de autonomia administrativa e financeira, cometendo u sua secretaria executiva as
funções de órgão executivo governamental em relação a
todas as modalidades de cooperativismo, inclusive o de
crédito e_.o de habitação.
Isso depois de se estabele<."er paridade__entre o governo
e o movimento cooperativo nesse colegiado, concedendo
o Yoto de minerva ao Ministro da Agricultura.
Hoje, sendo as cooperativas minoria no CNC, as proposições ali votadas são decididas por funcionários vinculados aos órgãos governamentais, com visão política
n:strita às próprias inclinações buroçráticas.
O Secretârio Exe..;:uttvo do CNC deveria ainda serescolhido em lista tríplice, apresentada pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras.
Com isso o cooperativismo alcançaria maior grau de
autonomia na gestão da política que o condiciona, deixando de ser o movimento tutelado que hoje ê.
Perguntarão os fiscalistas:
' - .. E quem fiscalizará as cOoperativas?"
Ora, os mesmos que fisc~lliza:m as sociedades mercantis e industríais do capitalismo, dentro dos mesmos critérios.
Quem sonegar que se veja com a Polícia Fazendária!
Quem cometer crimes contra o Patrimônio que se enfrente com a Polícia Judícíária.
2 --São Paulo eh hoje, um dos maiores prodUtores mundias laranja et suco concentrado, respon-
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Quem cometer crimes contra a economia popular que
seja entregue à Polícia própria -e- assim por diante,
Por que criar uma polícia especial para o cooperativisw
mo'?
Com quejustiticativa?
O governo precisa fiscalizar especialmente as Cooper'aw-tivas? Por quê'? E, quem fiscalizará o Governo?
Notem que os problemas que hoje se abatem sobre algumas cooperativas no "affaire" BNCC: foram proVocados pelo Governo que deveria fiscalizá-las.
Mudar o sistema de política cooperatiVista governamental para dar autonomia ao movimento cooperativo é
uma imposição lógica.
Ê a subsütuição do caos pela racionalidade.
Aí, sim, o cooperativismo tornar-se-á do ser, do -poder
e do saber."
Outra importante queStão feVan-tãda foi a reforma da
Lei nt1 5.764/7l,já obsoleta como Lei Orgânica do Cáo·perativismo. Muitos dos problemas mencionados pode·
rüo ser definitivamente resOlvidos no bOjo dC um reorde·
numcnto jurídico do cooperativismo, cuidadoso e amrlo. para dotar esse_moviinento dos instrumentos necessl!rios a tornar.se num efetivo sistema econômico, com
base na organização comunitária, com vistas à produção'
e ao trubalho.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex' um a par·
te. nobre Senador'!
O SR. MARTINS FILHO --Com muito prazer.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, estava nc
meu gabinete quando ouvi o início do discurso de V. Ex~
em torno do problema das cooperativas. E, agora, estou
vendo que V. Ex' renlmente não é apenas um estudioso,
é mais, C um apaixonudo por e..<>ta faixa de atividade que
em nosso País aindu não está sendo devidamente considerada pelo que poderá trazer de útil. Quero
congratular·me com V. Ex• e lembrar que quando de
nossa última viagem, a coriVite,-âltálf:i- percorrendo o
interior e órgãos ligados a eSse mesmo setor de ativida·
dcs naquele país - a preocupação, a consulta, enfim, o
interesse_ maior de V. Ex.• foi por este assunto. E hoje
vejo que foi muito bem uproveitada a viagem, porque V.
Ex~ pôde discutir com =muito mais conhecimento, trazer
muitas suge-stões e, também, fazer críticas. Os meus cumprimentos. V, Ex• está certo, est~ num campo que preci·
sa o Brasil se dedicar mais: o cooperativismo.

O SR. MARTINS FILHO -

Agradeço a V. Ex•,

nobre Senador Gabriel Hennes, p-elo ap:irte que vem enriquecer o nosso pronunciamento. Gostaria de contar
com o apoio de V. Ext para esta luta que encetamos desde que assumimos o nosso mandato, na mais alta Câinaroa do País.
--Quero ao finalizar minhas cOnsiderações, parabenizar
o Ministro Jost pela postura nitidamente cooperativista
que assumiu na Comissão de Agricultura da Câmara dos
Deputados.
A firme-ta com que Sua Excelência esposou posições
cooperativistas foi gratificante para todoS os que militam
nesse movimento.
Auguramos a sua excelência caminhos abertos para
que possa transformar em ato, a vontade expressa_ de co·
laborar com a corrstrução do cooperativismo brasileiro.
Obrigado: (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO "QUE, ENTREGUE À. REViSÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presidência informa a V. Ex•, Senador Fábio Lucena, que até
o momento o Senado não recebeu a comunicação da declaração de inconstituciOnalidade do decreto·lei objeto
do pronunciamento de V. Ex'
Asseguro a V. Ex• que tão logo a receb~, será adotado
o procedimento previsto no art. 412 do Regimento Interno.
a

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
ao nobre Senador Lourival Baptista.

palavr<:~

O SR. LOURIYAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronunciu O sciguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res:
A capacitação científica e tecnológica do País deveria
ser, teor~ª_!llente, promoy_ida p~las Univers_içlades e Ins~ti{~[~-:-de -PesquisaS, num contexto de permanente íritegraçào com o setor ernpresariaf Privado.
Todavia, funciona, no cenário da Adininistração Fe·
dera!, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT) constituído de um complexo
de instituiçõe.<> e mecanismos. atuando com diferentes
graus de autonomia e poder decisório.
O órgão central, por assim dizer o dínamo propulsor
do mencionado SNDCT, é o Conselho Naciona[de De·
senvolvimento Científico e TecnológiCú .....:...----cNPq.
Pam que se possa a, valiar <1 complexidade e importância do mencionado sistema basta acentuar que ele abrange cefcri de-433 instituições, envoivCndo mais de -32.000
pesquisadores.
• Em sua notável palestra proferíd<:~ na Escola Superior
de Guerra (ESG) no Rio de Janeiro, em 7 de julho de
1983, sobre "Política Governamental de CiênCia e Tecnologia", o Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquer~;~ue, Presidente do CNPq, observou que 17% daquelas
instituições, são institutos dedicados, predominantemente, à realização de pesquisa,
-- -As demais desenvolvem pesquisas de maneira complementar à função principal (ensino. produção oU administração).
As instituições de ensino. compreendendo as Univi!rsi.:
dLldes, constituem 21% do total.
Os órgãos do Governo representam 25%, enquanto
maior rarcela é_ ocupada pelas empresas de produção de
bens e serviços._nacionais (estatais ou privadas).
Quanto à diMribuição geográfica dessas instituições,
verific'J·se que estão concentrados, _em São Paulo, os
princir_ais institutos; no Rio de Janeiro se,localiza a
maioria· dos órgãos de governo e fund<:~ções: mas, as instituições de ensino são mais numerosas em Minas Gerais.
Esdareceu o Prof. Lynaldo Cavalcanti de Albuquer·
que, perante a -ESG. que_ além dessas instituições, o
SNDCT abrange um núniero significativO de órgãos diretamente envolvidos em atividad_es de planejamento,
coordenação, acompanh<:~mento, financiamento e fomento das pesquisas científicas e tecnológicas.
Na realidade, afirmou o ilustre Presidente do CNPq,
"como os conhecimentos té_cnico-científicos.Penneiam
todas as atividades humanas e constituem instrumentos
de .. desenvolvimento global, o universo compreendido
-- -pelo SNDCT t bastante amplo, .. sendo a coordenação
desse complexo sistema da competência da Secretaria de
Planejamento (SEPLAN), que tem se impenhado em
melhor instrumentalizar o CNPq, visando sua maior efi-cácia para o exercfcio dessa tarefa",
Ocorre, no entanto, que, atravessando o País uma
conjuntura adv_ersa de múltiplas e ameaçadC?_râs crises,
geradas pela híreriflação, - quando a recessão econô- _
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iTiica, além de des~tabilizar _as estruturas_produtiyas,
provoca a subutilização ou o desemprego maciço devas~
tos contigentes da população economicamente ativa,também no âmbito das atividades científicas e tecnológicas se fazem sentir os impactos negativos daquelas mencionadas crises,_que se traduzem na escassez e contenção
dos recursos e investimentos _que poderiam ser canalizados para o desenvolvimento científico e tecnológico da
Nação.
O organograma do ÇNPq apresenta em sua estrutura,
ãtravés da qual se exercem suas atividades, oito Unidades Básicas S!-!bordinadas, cinco Superintendências (que
são as Unidades técnicas· e administrativas) e três AgênM
cias Regionais, respectivamente no Rio de Janeiro, em
São Paulo e no Nordeste (esta última sediada no Recife),
São as seguintes as 8 Unidades bâsícas: o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto Brasileiro de ln·
formação em Ciência e Tecnologia, o Instituto de Pes·
quisas Espaciais, o Instituto NaCional de Pesquisas da
Amazônia, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o
Laborutório de Computação Científica, -o Observatório
Nacional e o Museu P<:~raense Emilio Goeldi.
As 5 Superitendências são, respectivamente, de Desen·
volvimento Científico, de Desenvolvimento Agropecuário, de Desenvolvimento Industrial e de Infraestrutura, de Desenvolvimento Social e de Adlninistração.
As atividades diretas do CN Pq abrangem, tradidonal·
mente, a formação de recursos humanos mediante cursos
de múltiplas finalidades, ensino especializado, bolsas de
estudo, intercâmbio com instituições técnico-científicas,
laboratórios e Universidades - tanto no País como no
exterior.
Ê conveniente, <:~gora, assinalar que, em \982, o CNPq
concedeu I0.630 bolsas, distribuídas cm programas especiais de Inicí~ção Ch:nHfica, Aperfeiçoamento, MeStradO, Doutorado, Pós-Doutorado, Pesquisa e Exterior. Estas últimas (Exterior) totalizaram 691.
A fim de proporcionar um razoável desempenho ao
CNPq, assegurando-se, destarte, a plena exeqUibilidade
do SNDCT, com os recursos provenientes do Orçamento da União e do Fundo Nacional do Desenvolvimento
Cientffico e Tecnológico, totalizaram, em 1983, Cr$
60:773,498~00. apesar da cõnjulltura vigente de restrições
econômicas e financeiras.
O dispêndio global relativo uos grrstos efetivamente
realizados em ciência e tecriologia, incluindo as aplicações feitas pela União, pcfos Estados, pelas Agências
financiadoras e pelo setor produtivo privado for estimado, em 982, em cerca de Cr$ 344,4 bilhões de cruzeiros.
-Isto indica,- segundo asseverou o Professor LypaldQ
C<:~v<:~lcanti de Albuquerque, na ESG, a 7 de julho de
1983- "que o Brasil está aplicando em Ciência e Tecnologia, uma prororção de recursos análogos a de outros
pafses latino·americanos como o México e a Argentina,
com índices de 0,75% e 0.6%, respectivamente... Nos países avançados, cujos parâmetros evidentemente não se
comparam à nossa situação, os gastos em pesquisas e desenvolvimento tecnológico ultrapassam o percentual de

2,5 do PNB".
Com estas ligeiras considerações desejo destacar, no
Plenário do Senado Federal, o fato de que, apesar da extraordinária impor-tância do Sistema Nacional de Desenvolvimento CientífiCo e Tecnolôgico {SNDCT), no- qual
o CNPq desempenha a função básica de força propulso~
m, ainda são escassos e insuficientes os recursos que lhe
são destinados.
Evidentemente, tal situação deveria ser radicalmente
transformada, a curto prazo, como pré-condição para
que o Brasil possa se emancipar, em definitivo, dos constrangimentoS e do vexame decorrentes da dependênciatecnológica típica dos países periféricos.
Congratulo-me, por conseguinte, com o eminente Pro- fessor Lynaldo CaValcanti de Albuquerque, pela inex-
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cedível categoria do seu desempenho, como cientista e
administrador de invulgar capacidade à frente do CNPq,
que, na sua gestão, adquiriu novas dimensões e perspectivas, que tein sido a inestimãvel colaboração de uma
brilhante equipe de técnicos, administradores e cientistas, de comprovada capacidade, todos com assinalados
serviços prestadOS ao País.
Concluindo, estendo as minhas congratulações aos
Diretores, Doutores José de Anchieta Moura Fé, JoS_ê_

Duarte de Araújo, Luiz Carlos Tavares e Rob_erto Leal
Lobo e Silva Filho, encarregados das funções de coordenação, execução e fo-mento à pesquisa, que integram· a
notável equipe do Professor Lynaldo Cavalcarlti de Albuquerque.
Eram estas as considerações que desejava formular,
nesta oportunidade. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Concedo
a palavra ao no_b_re Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para quem seguiu, durante o programa de televisão
"Bom dia Brasil", as explicações, aparentemente lógicas
e coerentes_, do Sr. Pedro Paulo de U!yssei_a, responsável
pela SAREM, não é fácil admitir que houvesse erros em
seus cálculos otimistas, mostrando um aumento substancial de 102% nas cotas do Fundo de Participação dOSEstados e Municípios, neste mês de março.
Compreende-sei, põis, que os beneficiários deStas cotas
mais polpudas tenham feito planos e p!'ojetos, certos do
aumento de sua arrecadação no período em que muitos
recolhem antecipadamente as contribuições do imposto
de renda.
Pode-se também avaliar a revolta e o constrangimento
verificados nos mais variados pontos do nosso território,
quando toda aquela expectativa se tornou vã, vez qUe
um ato do Ministro interino das Finanças anUlou, ou
apenas suspendeu, a decisão finalmente mais benéfica,
dos órgãos da SEPLA N.
Os comando.s ..conflitantcs revelam desencontrO administrativo e põem às claras a situação subalterna de todas
as pessoas, físicas ou jurídicas, de algum modo dependentes dos repasses federais.
E, mais que isso, os episódios da semana passada, em
seus vârios e incríveis lances são mais uma prova inequívoca da distorção de nOSsa política tributária, qlle clarria
por reforma e por descentralização, pois é imPeratLVo
dar aos Municípios e Estados um pOUCo mais de autonomia financeira frente ao comando monopolístico da receita pública pelos órgãos federais.
Por mais forte que tenha sido a crise de numerário nos
cofres públicos, nestes últimos tempos, em nenhum momento anterior houve medida tão drástica para parcelas
da Federação, como este corte de 2/3 na receita_estadual
e municipal, discricionariamente decretadO, num período em que o Brasil começava a sentir sintomas de um
melhor desempenho econômicb,
Eis porque julgamos inadirriissivel e inexplicável a medida tomada~
E se a qualidade de Senador dã-nos algumas prerrogativas inquisitoriais, ou, melhor dizendo, impõe-nos o de~
ver de fiscalizar e de investigai- os atas da administração
direta e indireta, uso desie pronunciamento càmo meio
para fazer chegar à Mesa do Senado e, posteriormente,
ao Ministério da Fazenda, o meu pedido de informações
sobre o que realmente ocorreu na relação entre os órgãos
do Poder Federal, que detêm funções específicas no reoasse das verbas aos Estados_e municípios.
Desejo solicftar, desta tribuna, um esclarecimento total da situação dúbia e um declaração pública dos setores
responsáveis pelos cálculos, classificações e repasses
sobre cada uma das etapas destes procedimentos.
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A Nação precisa saber quais são os verdadeiros índices e os números corretos para que não paire dúvidas
--·s-obre o espírito de ninguém e para que os eventuais pre-judicados tenham plena consciência do que ocorreu e
avaliem seus futuros direitos para, em função deles, arquitetarem planos mais factíveis de admiriistração:
Por mais que tenh?ffi sido arlulados os efeitos negativos da medida, seguida de contra-medida, a situação ainda é constrangedora e os prejufzos permanecem, pois
que foram não só pecuniários. mas também de natureza
moral.
E não podemos dar, simplesmente, por encerrado um
episódio grave na administração federa!, só porque responsáveis pelas diversas pãstas envolvidas tenham lançado explicações, tornadas públicas, embora em sentidos
totalmente divergentes,
Desejamos interpelar sobre a verdade dos fatos, que,
ao que parece, só poderá ser única: afinal, houve erro de
cálculo ou mera protelação da~ transferências?
Seria crível que toda esta frustração e este desentendimento tenha sido apenas uma manobra política para tentar aumentar os trunfos eleitorais do presidenciável Andreazza quando procUraram ·faZei crer que a inteferência
dele teria sido possível a nova ordem do Ministério da
F<l.zenda?
Estamos certos de que os responsáveis pelo erro ou
pela demora saberão mostrar-se diligentes e cOrretos na
resposta a esta nossa interpelação parlamentar.
Srs. Senadores, represento aqui um Estado que vem
sofrendo constantes quedas em seu desempenho
económico- financeiro.
Alegam os responsáveis pelo Governo local que o Estado da Sabia perdeu um total de Cr$ 5.2"bilhões no mês
de janeiro e que este prejuízo se repetiu em fevereiro em
razão das isenções de ICM concedidas ao Pólo PetroquírriiCO e à venda de insumos e fertilizantes.
Também a prolongada estiagem ocorrida no interior
atingiu a receita estadUaLem terinos de não arrecadação
de-boa paite do ICM- previsfvel.
Mas, se a situação_ do Estado, apesar de tantos transtornos é, temporariamente, sustentável, a atitude dos
Municípios tem sido de uma frustração bem maior. Mais
que a_ EStado, as cidades vêem n-o repasse de receita pela
União a fonte principal de seu funcionamento e de sua
administração. Geralmente é o FPM o responsável pelo
pagamento de proventos ao funcionalismo público e,
evidentemente, pela esperança que vinham nutrindo algunS prefeitos de poder melhorar os subsídios neste mês.
Sem falar que também as obras públicas, os projetas,
as emergências, tudo se centra _no -fepasse federal que,
não vindo, ou vindo parcialmente, ou de maneira tardia
pode ser responsá~el por uma séri~_ dC: fr~stra~ões, penúrias e desestímu!Õs. Um exemPfo dramático vem sendO dado pela emissão de c-heques sem provisão da parte
de ãlguns prefeitos municipais, cujo pagamento não tem
sido cOberto pelos serviços de con1pensação do Banco do
Brasif.
Haverá maior prejuízo moral do que o sofrido pelo
- administrador niunicipal que para sanar problemas de
caixa e de custeio tem de utilizar meios duvidosos, senão
penalmente ilícitos para ostentar uma certa continuidade
administrativa, es_condendo a quase falência.da União?
Será que o GovernO Federal, menos sú}eito a- cortes,
arrochos e casuismos, seria capaz de adotar, para remediar carência pecuniária, gestos de altruísmo como aquele relatado nas jornais baianos do Prefeito de Feira de
Santana que teve de se cotizar com os seus assessores
mais diretos para tornar possível o pagamento de salários a agentes de limpeza pública?
Agindo desta maneira, o que pode esperar o governo
federal do implacável julgamento da opinião pública?
Como podem. postular centralização, competências e
autoritarismo administradores dotados em grande escala
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de tudo isso, mas que se exercitam em atos de manipulação de verbas estaduais e _municipais, dizem e se_ con·
tradizem, avançam e recuam, mostrando o pior dos defeitos que ê o de testar o grau de indiferença ou de saturação de _seus jurisdidonados.
Pode-se admitir medidas protelatórias, ou ãté mesmo
eventual não repasse de fundos, em momentos difíceis,
de emergência económica, de má perfor-mance tributária.
Mas a lealdade administrativa impõe a comunicação
prévia e urgente das eventuais medidas conjunturais à. queles que também têm as suas responsabilidades e uma
imagem política a preservar.
O que mais surpreendeu aos prefeitos municipais foi a
tQtal ignorância em que foram mantidos diante desta adversidade.
Não vale a explicação de que o repasse total em março
acarret~!a déficits em abriL
Nem que a~ _programações do Tesouro ou do Banca
do Brasil se estourariam com a transferência-irrestrita
dos Cr$ 453 bilhões arrecadados.
Muito menos desculpa o ato a preservação de certas
metas da política monetária: o medo do déficit público; a
não vontade de emitir para impedir o aumento _da inflação que, neste mês, deve baixar, mesmo que seja à custa de desgaste político, em detrimento de.municípios e
somente para agradar aos olhos invisfveis do FMI.
Sem dúvida, certas situações vividas pelo homem
público administrador de valores colocam-no numa posição conOitual: por um lado impele-o o dever de informar; por outro, paralisa-o a necessidade de sigilo.
Mas, perguntamos, será que no caso examinado do
FPM, a moratória unilateral no repasse dos fundos, uma
vez conhecid~ previamente, acarretaria tantas surpresas,
especulações e traumas, a ponto de fazer do silêncio fed!!tal a melhor opção?
É evidente que não. Todos os brasileiros sabem a
quantas andam as nossas finanças e que não se pode esperar muito dos cofres públicos engajados noutras dívidas.
E mais descabido ainda é inspirar, em espírito tão cansados de esperar, a expectativa incorreta de uma boa colheita de fundos, sabídamente comprometida pelos ventos do desencontro e as possibilidades de ordens contraditórias.
Srs. Senadores, a Nação continua surpresa. Em quem
acreditar: no agente da SEPLAN ou no Ministro interino da Fazenda'?
Deixaram estes dois órgãos de trabalhar em uníssono?
Se houve erro de cãlculo talvez se queira imputá-lo ao
computador ou à máquina, esquecendo-se de que, todos
nós sabemos, o robot só se equivoca quando erradamente dirigido pelo homem.
Se houve apenas protelação de repasse, sanável a dois
de abril com a transferência do restante, necessário se faz
que aos interessados se paguem juros moratórios, pois a
demora que prejudicou a muitos certamente favoreceu a
alguns.
No nosso entender, foram esquecidos aqueles que
realmente forçaram o poder federal a retroceder, isto é,
os prefeitos e governadores inconformados, bem assim
os parlamentares que endossaram a altas vozes as suas
críticas e fizeram ecoar em Brasíiia suas fundadas
apreensões.
Como foi. corretamente, dito pelo Ministro Luiz Otávio Galrotti: do Tribunal de Contas da União, "os tecno_cratas querem que os prefeitos venham u Brasília mendigar um dinheiro que lhes pertence".
E. na reªlidadc,_cstes homens têm mais a fazer do que
se postar nas antecãmaras de ministérios e nos corredores do Congresso Nacional para se constiiuirem em
"lobbics" capazes de conseguir as decisões, que mais lhes
s1io convenientes.
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Como membro do nosso Parlumcnto gostaria de ver
resguardado o nosso direito de deliberar sem excessivos
meios de pressão.
Se conhecemos bem nossos deveres de Senadores, não
dcn:ríamos necessitar de pressões externas para interpe-

lar o governo sobre seus atos menos 1l.ceítáveis.

Ali[~s. nobre e dignu

foi a atitude do Congresso Nacio-

n:..tl que. ciente do ato vicioso, não Cesso_u de se interrogar
sobre sLws causas c de criticá-lo por suas conseqüências.
Unindo-me tis vozes de tantos é que venho solicitar o

total cs:clarecimento dos fatos e dar razão ao Governador de: Pernambuco quando propõe que um reprcscnt:.mte dos Estados e dos Municípios exista sempre junto aos
órgãos encarregados da elaboração dos cálculos c da remessa de recursos, que a legislação vigente atribui às parcelas de nossa Federuç-J.o. (Mui to bemt)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão Milller.

OSR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou de posse de um manifesto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores intitulado "Ao povo brasileiro", em que o
Conselho Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT) J'aL um apelo a quem de direitO, ncnentidÔ de _se
atingir, atravês da aprovação da Emenda Dante de Oliveira, o direito de, livremente, escolheNe, pelo voto direta o fUturo Presiderlte da República.
O .documento ..conclama os trabalhadores brasileiros
a se incorporarem numa grande campanha cívica".~.
São, Senhor Presidente, Senhores Senadores, 30 (trinta) Entidudes que _subscrevem O- manifesto entre Federações e Sindicatos de Trabalhadores.
-- -Transcrevo o -documento citadO para que conste .dos
Anais e seja no fut~.~:ro, instrument_o_válido para os estudiosos desta fase da História Política do Brasil. {Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
GASTÃO MULLER EM SEU DISCURSO.

COORDENAÇÃO NACIONAL
DA CLASSE TRABALHADORA
AO POVO BRASILEIRO
O Conselho Nacional da Classe Trabalhadora
(CONCLAT), eleito no Congresso Nacional, realizado pelo movimento sindical brasileiro nos dias 4 a

6 de novembro de 198_3, na cidade de Praia Grande
(SP), cumprindo resoluções dos 4.234 delegados
presentes, representando I .243 .entidades sindicais
de todos os Estados do País, da cidade e do campo,
dirige-se à população brasíteira em geral, ao Governo Federal, ilos Governadores dos Estados, ao Cõngresso Nacional, às Assembléias e Câmaras Municipais, aos partidos políticos, a todos os segmentos da
sociedade e a todas as personalidades da vida nacional, no sentido de c_onclamar à unidade todas as
forças vivas da nação na CAMPANHA PELAS

ELEIÇ0ES DIRETAS PARA A PRESIDENC!A
DA REPÚBLICA.
..
O processo de eleição indireta, por via de um Colégio Eleitoral ilegítimo e casufstico, significaria a
continuação da política antipopular e antinacional
do regime atual. A eleição di reta, por sua vez, aspiração da esmagadora maioria da nação, pode criar
as condições para a superação da crise atua!, com a
escolha de um Presidente da Repúblíca comprometido com as aspirações nacionais e populares.
Comprometido com a defesa intransigente do
processo de eleições diretas e não com candidatos, o
CONCLAT c_onclama os trabalhadores brasileiros a
se incorporarem nessa grande campanha cívica que

tem como objetivos principUis o restabelecimento
pleno da democracia, com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte livre e soherana e a
luta para a saída da crise, com o fim do arrocho sa·
larial, a implantação da reforma agrária, a declaração da moratória unilateral com o rompimento
do acordo com o FMI, a defesa da soberania nacional e o fim do desemprego e da misêr:ia.
Brasília, 13 de março de 1984- Pela Coordenação:
Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTAG
Confe.deração Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Marítimos Fluviais e Aêreos
Federação Nacional dos Estivadores
Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas
Federação dos Trabalhadores na Indústria de
AlimentaçãojRS
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias MetalúrgicasjMG
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais
Federação dos Empreg. em Estab. Bancários de
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal
- Federaç5.o dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado do Rio Grande do Sul
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Esti.ldo de Mato Grosso
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado do Amazonas
Federação dos Trabalhadores _Metalúrgicos/São
--Paulo
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de PelotasjRS
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias UrbanasfPE
Sindicato dos Trabalhadores EletricitáriosjSP
Sindicato dos TêxteisfSP
Sindicato dos Trabalhadores Construção Civil de
Porto Alegre/ RS
- Sindicato dos Médicos de Belo HorizontejMG
Sindicato dos Trabalhadores na Ind. de Gráficos
de São Paulo
SindicatQ dos Professores/MO
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Sindicato dos Médicos de Alagoas
Sindicato dos Trabli.Ihadores nas lnd. MetalúrgicasjBA
SindiCãtã dos Bancários da Bahia
Sindicato dos Professores do Estado de Goiás
Sindicato dos Urbanítários do Rio de Janeiro
Associação dos Engenheiros AgrôilõiUoS/AL
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Gráficas do Estado de São Paulo
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Crêdito

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de segunda-feira a se_guínte
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-de Finanças, favorável.

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação âe uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros; para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar c avaliar derlUncias pu~li_cadas na Imprensa brasileira sob t-e fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídi-os c6ncediM
dos ao seta r pctro11fero. (Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)

J
Votação, em turno único, do Requerimento n9 6, de

_1_984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema eJutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do tirt.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise económica e
financeira da Previdência e Assisiência Social.
4
Votação, em turno único, do Requerimento n9 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma Comissii.o Especial Mista, composta de 5 (ciilco) SeOaôores e 5 (cinco) Deputados para
no prazo-- de 90 (noventa) dias avatiar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorientação de sua política, examinando ainda os motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia.)

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se_nado n~' 16~ de 1982, de autoria do Senador Lãzaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERERES, sob n9s. 817 e 818, de 1983, d<is Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.

6
Votação, em primeiro turno (apreciação prelimin-ar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
ã Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de magistrados que devam integrar Tribunais com JUris-dição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n~> 634, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela ínconstituci6ilalidade, com voto vencido do Senador José Ignácío Ferreira.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno úftico, do Projeto de Lei do Senad9
~'i'-=120, de 1981- Complemerihr, de autoria do Se_nãdor
Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Complemeritar n9 26, de 11 de setembro de I 975, que unificou o

PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob n'i's. 858 e 859, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridícidade; e

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do ~egimen
to I_nt_efno). do ProjetQ_de_Lei do Senado n9 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprietários de Veículos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n"' 710, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-de,
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) cerrada a sessão.
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Está en-

(Levanta-se a s(:ssdo às 17 horas e 50 minutos.)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
(') ATA DA 13• REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA A 6 DE DEZEMBRO DE 1983

Ãs dez horas e quinze minutos do dia seis de_dezembro
de mil novecentos e oitenta e três, sob a Presidência do
Senhor Senador Moacyr Dalie., Presidente, e com a Pfesença dos Senhores Senadores Henrique Santillo,
Primeiro-Secretário, Lenoir Vargas, Segundo-Secretário,
Milton Cabral, Terceiro..Secretário, RB.imundo Parf:nte,
Quarto-Secretárjo~- A[rilir Pinto -:Marcelo Miranda, Suplentes, reúne-se a Comissão Dlretora do Senado Federal.
O Senhor Presidente declara abeitos os trabalhos e
concede a palavra ao Senhor Prirneiro-SCcfi:tário, que
aborda o problema do valor da isenção das contas telefônicas residenciais dos Senhores S.enadores, sugerindo
seja o respectivo· valor- atUalizado para ti-s 100.000,00
(cem mil cruzeiros) e que o reajuste seja__ID~-iolnãtico, de
acordo com o aumento das tarifas. A matéría é dió-cltiOãe aprovada pelos Membros presentes.
Novamente com a palavra, o Senhor Presidente leva
ao conhecimento dos presentes solicitação feita pelo" Senhor Senador Amaral Peixoto no sentido de ser o Diretor da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, autorizado a convocar os serVidores necessáriOs
ao apoio e-diVUlgação para as sessões extrao!dínãriãS-a=o
Senado Federal e conjuntas do Congresso Nacional para
os fins do que dispõe o art. 410 do Regulamento Admi-nistrativo, aplicando-se aos servidores daquela Representação o pagamento da mêdia das sessões extraordinárias como ocorre em relação aos funcionários lotados
em Brasília. Após debate do assunto, a Presidência designa o Senhor Senador Henrique Santillo para relatar a
matêria.
O Senhor Presidente aborda pedido dos Assessores
Têcnicos admitidos no Senado Federal, sob o regime da
CL T, no qual solicitam aproveitamento no Quadro de
Pessol CLT do Senado federal, designando para relatar
o processo o Senhor Senador Milton Cabral.
Dando seqiJência aos trabalhos, o- Seõ.hor Presidente
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretá.rio, que
relata as seguintes matérias:
l Y) Processo n'i' 11223 83 9, que trata de Consulta formulada pela Subsecretaria -de Pessoal, sobre os critêriOs
a serem adotados relativamente à extensão aos aposentados dos benefícios previstos na Resolução n'i' 344, de
1983, do Senado Federal. Após discussão da matêria, os
Senhores Membros definem os critérios, tendo sido assi·
nado Ato da Comissão Diretora, que vai à publi~ão.
29) Criação de 1I (onze) retribuições acessórias,
equivalentes a FG-4, destinadas aos Inspetores ou Agentes de Segurança Legislativa lotados nos Gabinetes dos
Membros da Comissão Diretci!a e Suplentes. Após debatido o assunto é assinado o Ato da Comissão Diretora
respectivo, que vai à publicação.
39) Projeto de Resolução reestruturando o Grupo ;_
Atividades de Apoio Legislativo, nos moldes do 'ocorrido na Câmara dos Deputados. O 'Senhof -PrtsidCnte de-,
signa Relator da matéria o Senhor Senador Lenoir Vargas,
4'í') Processo n" 2107 83 O, que trata de requerimento
do funcionári9 aposentado Luiz do Nascimento p~ndo.
sua reversão ao serviço ativo. O Senhor Presidente desi·tna Relator o Senhor· Senador Raimundo Parente.
(•) Republicada por haver $afdc com incorreções nl) DCN (SeçJ.o'II), de
6-12-83.

S'í') Processo nY 8..332 83 5, no qual a Divisão de Cadastro e Informações Económico-Fiscais do GDF enca·
minha carnês relativos às taxas de Limpeza Pública relativas aos imóveis funcionais do Senado Federal. Após
discussão do assunto, ê autoii:Zado o pagamento das referidas taxas, englobadamente, procedendo-se a seguir, o
desconto correspondente de cada morador.
6'í') Expediente da Subsecretaria de Análise sugerindo a adoçào de medidas visando a preservação de documentÓs e livros considerados importantes, com a intensificação do sistema de microfilmagem. Após debate da
questão, o Senhor Presidente designa o Senhor Senador
Lenoir Vargas para estudar o assunto.
7'í') Processo nY ll641 83 5, no qual a Subsecretaria
de Biblioteca ·solíCita autorização à Comissão Diretora
no sentido de ser renovado o estágio supervisionado de 5
(êtilco)" úniversitârios do Curso de Bibliotecoriomia da
Universidade-de BrasíHã. Após ariáHSe da questão os Se-~
nhores senadores aprOvam a renovação.
~
89) Regulamentação do disposto no Artigo 41 O do
Regulamento Administrativo do Senado Federal e do
preceituado na Resolução nY 358, de 1983. Após debate
do assunto, o Ato ê aprovado e assinado pelos presentes,
indo à publicação.
9Y) Processo n9 2363 82 8, sobre exposição de motivos da Subsecretarfa de Patrimônio; com o fim de ser auforizada a criação de um Setor de Contratos e Periódicos
}UrifO àquela Subsecretaria, com retribuição acessória
correspondente à FG-2. Os Senhores Membros discutem
a questão e aprovam a criação do referido Setor.
IO'í') Processo n9 11518 83 2, sobre estudo visando à
alteração do artigo 392 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, com o objetivo de garantir ao servjdor em gozo de licença especial a percepção de todos os
direitos e vantageris inerentes ao cargo que ocupã, APóS- amplo debate do assunto, o projeto é aprovado e, assinaelo, vai à Secretãi-ia Geral da Mesa, para os devidos fins.
119) Proposição do sentido de ser criada Subcomissão, destinada a estudar a possibilidade de se conceder
um acréscimo nos vencimentos dos servidores- dO- Senador Federal, de nível mais baixo. O Senhor Presidente
designa, para comporem a referida Subcomissão, os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Henrique Santflfo e
Raimundo Parente.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Quarto-Secretãrio,
que- relata o processo n 9 2107 83 O, de interesse do servi:
dor aposentado Luiz do Nascimento, que deseja a suareversão aO serviço atívo. O Parecer é pela apl-ovação do
requerimento, tendo em vista as iilformações e pareceres
.contidos no processo 'e em função existêrrcia de vaga na
;Categoria Funcionid. O Parecer do Relator é aprovado
pela unã.nimidade dos presentes, sendo autorizada a reversão solicitada.
O Senhor Presidente, _em seguida, concede a palavra
ao Senhor Segundo-Secretário, que relata o- Projeto de
Let da Câmara nQ 147, de 1983 (ProJeto de Lei n" 4.808B, de 1981, da Casa de origem), que .. modifica os-§§ 3'í' e
4'í' do art.JY da Lei n'i' 4.937,de 18 de março de 1966, para
assegurar aos deputados e senâdores a· avê!rbaçãO, inediante indenização ao Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, cfo -iéinpo correspondente a· um mandato legislativo estadual ou municipal". O Parecei- do
Relator contrãrio ao Projeto, é aprovado pela unanimidade dos presentes.
O Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Terceiro·Secretârio, que apresenta parecer sobre o Projeto de Resolução n'i' 22,del983, do Senado_federal, que
cria a Comissão de qê.nciá e Tecnologia. o· Parecer do
Relator é favorável S criação da COinissão e, iprovãdo, ~
assinado pelos Membros pri:serites. O Senhor senador
Lenoir Vargas sugere a extinção de Comissões, que poderiam ser englobadas. Após de~ate do assunto, a Comissão decide no sentido de que o Senhor TercCiroSeeretârio fique incuinbido de estudar o assunto, apre)lletWlndo proposta de caráter global.

- O Senho"r Primeiro-Secretário, usando da palavra,
analisa a questão de segurança dos blocos residenciais
destinados aos_Senhores Senadores, oferecendo sugestão
no_ sentido de _serem reformadas as portarias daqueles
edificios, e apresentando plantas arquitetônicas relativas
à reforma. Os Senhores Membros aproVam a realização_
das reformas, ficando o Diretor·Geral incumbido de tomar as providências cabíveis.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário
trata de assunto relativo a expediente encaminhado pela
Associação de Vigitância do DF, que requer sejam revis. tas as situações de empregados da CONFEDERAI que
prestam serviços de vigilância oa SQS 309. Os Senhores
Senadores- solicitam ao Senhor Díretor-GCrai sejam
prestadas, pelos órgãos da Cas-a, informações a respeito
do assunto.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta mi~
nutos o Senhor Presidente, convocando nova Reunião
da Comissão Dii'etora para o dia vinte e cinco dejaneirrt
de mil_t~~vecentos c oitenta e quatro, no período matuti~
no, declara encerrados os trabalhos, pelo que eu, (Aiman
Nogueira da Gama), Diretor-Geral e Secretário da Comissão piretora, lavrei a p_resente _Ata que vai assinada
Pelo s.~?nhÕr Presidente.
Sala da Comissão Diretora, 6 de dezembrO de 1983,Moac}'r Dalla, Presidente.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO

91• Reunião
Às dezesseis horas do dia dezenove de inarço do ano
de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões
ao-CoilSelho de Administração do Senado Federal; sob a
Presidência do Senhor Aiman Nogueira da Gama, por
delegação do Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal - Senador Moacyr Dalta - presentes os
Conselheiros Luiz , do Nascimento Monteiro, Sarah
Abrahão, Luciano de Figueiredo Mesquita e Aloisio
Barbosa de Souza, presentes, tambêm, os Senhores Rudy
Mauer, Luiz Carlos de Bastos, Florian Augusto Coutinho Madruga, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro, JOão
de Morais Silva, Aloisio Barbosa de Souza Filho e Agacíel da Silva Maia, respectivamente, Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Diretor Adjunto, Assessora
Juridica, Assessores da Díretoria Executiva e Auditor do
CEGRAF, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o
Senhor PrCsi9-ente- em exercício Dr. Aiman Nogueira
da Gama - passou a palavra ao Conselheiro LUiz do
Nascimento Monteiro, que apresentou aos demais Con~
selheiros parecer favorãvel sobre a aquisição, para reposiÇãO de estoques, de material de consumo industrialfilri:Jes, papéis, -reveladores, fixadores e outros. Em seu
-parecer o-Conselheiro diz, textualmente, que ..ao presente" proCesso licita tório foi aplicada a legislcição peftinente
ã m:Stéría -e -obedecidos _os trâmites regulamentares".
Lo_go· após a co_n_clusão da leitura do parecer, a matéria
fõi cOlocada em discussão e não haverido quem se manifestasse, a_ mesma foi colocada em v_Qtação, sendo aprovada por unanimidãde. Passando-se ao segundo item da
pauta o Senhor Presidente Dr, Aiman Nogueira da
Gama paSsa a palavra ao Conselheiro Luciano de FigUeiredo Mesquita que apresentou parecer sobre o Processo número 0012/84, de 9-1-84, referente à aqUisição
de tintas para impressão. Em seu parecei' o Conselheiro
propõe a homologação do presente processo, tendo em
vista qUe- o mesmo Se encontra dentro dos dispositivos legais que regerri a matéiia. A seguir a matéria foi cOlocada
em votação pelo Senhor Pr&sidente - em exercfcio Dr. Aiman Nogul$i111 da Ga{na, sendo aprovada por todos. Retomando a palavra o Senhor Presidente passa a
palavra ao Dire"tcir- ExecUtivo do CEGRAF- 'Dr. Alai•

Março de !984

sio B:.Jrbosa de Sou.w que faz a entrega ao Senhor Presidente c uos demais Conselheiros de um vOlume do Relatório de Atividades do CEGRAF- referente aos trabalhos realizados no ano de 1983. A seguir, o Senhor Diretor Executivo tece, em linhas gerais, sobre o conteúdo do
referido documento, dizendo, também, que a atual Administraç~o do CEGRAF, seguindo as dirctrizes traçadas pela PrcsidCncia do Senado Federal, com vistas às di-
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fkuldudc.s cconômico-fininceira~ que atravessa o nos:;o
Puís, cstabdcr.:cu, como umtJ. das metas principais da administraç5o, a r:.H.:ionalização das matérias-primas e outro:. materiais de consumo, bem como um melhor aprovei lamento dos materiais tidos como inservíveis. Nada
mais havendo a tratar, agradeo.:endo a presença de todos,
o Senhor Presidente em cxcrckio- Dr. Aiman_Nogueira du Gumu - declara encerrados os trabalhos e para

Sábado 24
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constar. Eu. Maurício Silva, Secretário deste Conselho
de Sup~.:rvisüo, lu\Tci u presente Ata que depois de lida c
aprovuJu será assinada pdos demais Membro:.. Brasília,
21 de março de 1984.
Aiman Nogueira da Gama, Presidente- luiz do Nas-cimento Monteiro - Sarah Abrahào- Luciano de Figueiredo !Vlesquita - Aloisio Barbosa de Souza.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 18• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO
DE 1984
L I -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2 - Requerimento
N"' 14, de 1984, de autoria do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, solicitando a_ retirada do Requerimento nl' 13, de 1984, de sua autoria.

1.2.3 - Leitura de projeto
Projeto de lei do Senado n~' 28, de 1984, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, -que aCrescenta dispositiVo- à Consolidação das LeiS do Trabalho, no
Capitulo concernente à Justiça do Trabalho.

1.2.4 - Requerimento
N"' 15, de 1984, de autoria do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, solicitando à Mesa, para que seja
constituída Comissão Especial interna, para o fim
que especifica.

1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR ALMIR PINTO - Centenãrici" -da
abolição da escravatura rto Estado do Ceará.
SENA DOR LUIZ CAVALCANTE- Registro de
tópico de cana do escritor Guilherme de Figueiredo
ao "Jornal do Braisl" a respeito do aspecto éticO nas __ _
campanhas eleitorais.
SENADOR VIRG{LIO TÁVORA --:- Centeilâríoda Abolição da Escravatura no Ceaiã.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Posição assumida pelo PDS no concernente à eleição direta para a
sucessão do Presidente João FigUeifedo.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 120/81 - COmplementar, que acrescenta dispositivos à Lei CQmple-

mentar n9 16, de J l de setembro de 1975, qUe unificou o PIS-PASEP. VOtação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 857/83, solicitando nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de_ uma Comissão Especial, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias,
examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
derivados de petróleo, bem como a extensão de subsfdios concedidos ao setor petrolífero. Votaçilo adiada
por [alta de quorum.
-Requerimento n9 6/84, solicitando, nos termos
do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a fim de que, perante o Plenário, preste infOrmações sobre a crise econômica e financeira da Previdência e Assistência Social. Votaçio adiada por falta
de quorum.
- Requerimento n9 896/83, solicitando nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno a
criação de uma Comissão Especial Mista, composta
de 5 (cinco)" Se-riadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 9b (noventa) dias avaliar os ·resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Manaus. Votação adiada por falta de quo-

rum.
-Projeto de Lei do Senado n9 16/82, de autoria
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho, Votiação -ãdiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 280/80, __ determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobfe a escolha de magistrados que devem integrar
Tribunais _com jurisdição em todo o território nacionaL Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado _n9 21/83, que dispõ~
sobre a redução do preço de álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passage.if<IS mediante subsídio, nas condições que especifica. Votação adiada por
falta de quorum.

-1.4-DISCURSOS APÓS A ORDEM DO
-DIA

SENADOR LENOIR VARGAS- Visita realizada ao Estado de Santa Catarina pelo Presidente João
Figueiredo.
SENADOR NELSON CARNEIRO-Solicitando
ao Senhor Presidente da República a brevidade do_
envio ao Congresso Nacional, de projeto de lei que
dispõe sobre a gratificação de desempenho de função
jurisdicional. Declarações prestadas pela Ministra
Esther de Figueiredo Ferraz, a propósito da propalada reforma univers-ítáiii.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Endossando pleito formulado ao Senhor Presidente da República, pelo Diretor-Presidente da Conlpanhia de
Navegação NETUMAR, no sentido de providências
que gãranl.am o transporte de derivados de petróleo
no Amazonas.
SENADOR GASTÃO MVLLER -Apelo formulado pelos Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT, aos representantes do Estado do
Mato Grosso no Congresso Nacional, em favor de
uma participação atuante na campanha em favor das
eleiÇões diretas para Presidente da República.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕJ;;S ANTERIORES
Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de
23-3-84.
Do Sr. Fábio Lucena, pronunciado na sessão de
23-3-84.
Do Sr. Saldanha Derzi, pronunciado na sessào de
19-3-84. (Republicação)
J~ATAS DE COMISSOJ;;S

4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Diretor Administrativo

Ata da 18• Sessão,em 26 de março de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, Da

47~

Legislatura

Presidêcia dos Srs. Moacyr Dalla e Milton Cahral
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM'SEPRE~
SENTES OS SRS. SENADORES.'-

Jorge Kalumc - Alt.evir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente- Hélio GueirOs......: Alexandre Costa
- Alberto Silva - Almir Pinto -José LinS ~VirgíliO
Távora - Cid Sampaio ...:.:. LUfz Cavalcarite- ·pass-Os
Pôrto- Jutahy Magalhães- Loma_nto Júnior- José

Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla- Nelson Cimeiro~
Itamar Franco - Henrique Santillo - Gastão Müller
-Marcelo Miranda- Lenoir Vargas- Carlos Chia~
relli - Pedro Simon - Octã\-,-io Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de
presença acusa o-comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aber_ta a_ se_ssão.
Sob a proteção de Deus iniciamoS nossos tra15i:ilhoS.
O Sr. )9-Secretãriõ procederá à leitura do Expediente.
~ lido o segufnte

EXPEDIENTE
PARECERES'
PARECERES N•s 19 E 20, DE 1984
Sobre o ProjetO de. Lei do Seriado Q9-ll4, de-1982;
que '-dispõe sobre licença especial para a empregada
adotante de menor de (dois) anos".

PARECER N• 19, DE 1984
Da Cõmissio de Constitulçio e Justiça
Relator: Senador Pedro Simon
De autoria da nobre Senadora Eunice Michiles, temos
,;:ob exame o PLS n9 ll4/82, que reivindica ri.o seu út. 19
"A empregada adotante de criança até 2 (dois)
anos de idade tem direito a licença, sem prejuízO dos
saláfios, durante 30 {trinta) dias."
Em brilhante justificação, a auto-r<~ ressalta a conv_eniência de se estimular a adoção num país que sof(e co_m
a infância -desamparada, e a justiça de se_licenciar por
trinta dias, sem prtjilfzo-dos salários, a enipregada que

_assume o ônus de cuidados maternais, adotando recémnascido.
A proposição, como se vê, apresenta motivações de interesse público, a serem incentivadas, merecendo pleno
apoiamento em relação ao mérito.
-Nesta Comissão, entretanto, temos deveres de nature·
za téc_nica na análise das proposiç-ões, o que nos leva a
apre_ciações que. nãO raro, contrariam_ nossas in_clínações
- emotivas.
O projeto da Senadora Eunice Michiles apresenta fal_has, de natureza jurfdica e de técnica legislativa, que podem ser sanadas por emendas.
Começa o projeto por beneficiar a empregada dq sexo
feminino, quando pode ocorrer a adoção também_ por
pessoa do sexo masculino que, abrigando um recémnascido em seu lar, terá problemas iguais aos de qualquer outro adotante. Nessa hipótese. por conseguinte.
não se deve privilegiar legalmente a mulher, discriminando o hof!_lem em face de uma meSJ;lla sit~ação jl,lrídiça.
O instituto de adoçã.o, por outro lado, obedece a uma
processualística. na legislação brasileira, cercada de justas cautelas, consoante as prescriçõe-s vigentes da Lei nQ
6.697(_79. que instituiu o Código de Menores.
Mesmo na adoçào simples, exige-se a precedência do
estágio de convivência com o menor, pelo prazo que a
autOridade judiciária fixai', pOdendo ser dispensado o estágio se o adotando não tiver mais de um ano de -idade.
Já na adoçio plena, as exigências são consideravelmente
mais rfgidas, condicionada, em primeiro plano, à idade
do menor- não superior a sete anos- e à obrigatoriedade de que a adoção seja requerida por casais "cujo matrimônio tenha mais de cinco ans e dos quais pelo menos
um dos cônjuges tenha mais de trinta anos" (arL 32 do
Código de Menores).

Em ambos os tipos de adoção, porém, o processo judiciário implica documentação e ritmo que perturbariam
os nobre objetivos do projeto.
A proposição, pelo seu conteúdo~ abriga hipótese que
exigem pronta solução: reOete seguramente as centenas
de casos em que generosas mulheres, gemi mente apoiadas pelos maridos, assumem a responsabilidade de criar
recém-nascidos abandonados ou "doados" por mães solteiras.

Trata-se, portanto, da "guarda" de menores, definida
na Subseção III da Seçào I do Título V do Código de
Menores. Pelo§ 2~ do art. 24 desse Código, há inclusive a
determinação, que se aproxima das asriraçõcs do projeto. de que "a guarda confere ao menor a condição de dependente. rara fins previdenciários".
Em relação ao período de 30 dias proposto para beneficiar a empregada adotante, a reivindic:Jçào torna-se inviável, sob o ponto de vista da sua juridicidade, pelo de.sequilibrio que Suscitaria na estrutura da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Pelo art. 473 da CL T, o empregado, sem prejuízo dos
seus salários, pode faltar ao serviço, em caso de falecimento de familiares ou de dependentes econômicos. por
"até 2 (dois) dias consecutivos" e no caso de nascimento
de filho, por um dia. no decorrer da primeira semana cJ:
tens T e III do art. 473).
Ora, não parece equânime, nessas circunstâncias legais
que se dê licença de trinta dias para a adotante de criança
até doi~ anos de idade. Ou se ampliariam os períodos de
licença beneficiada da CLT-o que agravaria sobremodo os ânus do empregador e os da previdência social-,
ou se limita, nos parâmetros legais vigentes. a licença
pretendida pelo projeto.
Outra soluçl:lo para se atender mais largamente à mulher guardià de menor seria a resultante dos contratos
coletivos de trabalho, nos quais os Sindicatos de Tiabalhadores, alertados pela proposição da Senadora Eunice
Michiles. passariam a reivindicar tal direito para as suas
liliadõ.ls.
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade do PLS n~ 114/82. através da seguinte

EMENDA N<? 1-CCJ
(Substitutivo)
Dá no"a redaçio ao item III do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacionlll decreta:
Art. lY O item Jl[ do art. 473 da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei nç 5.452, de
Iço de maio de 1943, pllSSõ.l a vigorar com- a seguinte redação.

Março de 1984
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III- por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, ou por se investir na guarda de menor, por determinação da autoridade judiciária.
Art.
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Ante estas considerações, opinamos pela aprovação
do projeto_ e pela rejeição da Emenda Substitutiva da Comissão de Constituíção e Justiça.
_ Sala da Comissão, 17 de novembro de 1983. _- Jutahy
Magalhies, Presidente - lris Célia, Relatara - Altevir
Leal - Hélio Guelros- João Calmon.
PARECERES N•s 21 E 22, DE 1984

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

caçà'o.

Ari. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 cte seterrlbrQ de 1983.- Murila Badaró, Presidente- Pedro Simon, Relator- Passos
Pôrto - Hélio Gueiros - Guilherme Palmeira - José
Fragelli - Severo Gomes - Martins Filho.

PARECER N• 20, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social
Rela tora: Senadora lris Célia
O presente projeto, de iniciativa da eminente Senadora
Eunice Michiles, tem por objetivo assegurar o direito à
licença remunerada, à semelhança da prevista no artigo
392 da Consolidação das Leis do Trabalho, à empregada
que adote criança de até dois anos_de idade.
Em sua bem fundamentada "justificativa", lembra a
autora que o instituto da adoçào precisa ser fortalecido,
para reduzir a amplitude do problema do menor abandonado ou desassistido no País, quando se contam aos
milhões as crianças que não têm conveniente amparo,
prolongando-se essa penória a adolescência.
A adotante não pede outra compensação que a de educar o adotado, mas não é jUsto c:jue, por vezes, assumindo ela todos os ônus da assistência e da educação do menor, a verdadeira mãe, exonerada desses deveres, goze de
benefícios legais.
Nesse sentido prossegue:
"Há casos que a mãe, ainda na maternidade, na
primeira semana de vida do filho, consente na sua
ado_ção por outra mulher, enquanto jã se beneficiou
da licença ante partum e continuará dela gozando
por mais algumas semanas, quando cessou o motivo
dessa mesnia licença.
Enquanto isso, a adotante, recebendo uma
criança recém-nata, fica com -todos os ânus dos cuidados maternais, mas vinculada ao seu emprego.
Pretende-se que, das oito semanas de licença da gestante, metade seja gozada pela adotante,"
Não temos dúvida de que é inteiramente procedente a
justíficativa do projetO, porquanto aquelas semanas,
compreendidas nos per[odos anterior e posterior ao parto, não visam, apenas, à recuperação física da mãe, más,
também, à sua identificação com o- filho, aos cuídados
essenciais que devem ser dispensados à criança naqueles
momentos do início de uma vida.
O projeto,- "evidentemente-,- não pretende nivelar as
duas situações. Tanto--é assim-·que' a licença proPosta é
de, apenas, 30 dlas, enquanto quea concedida à iiiãe natural é de 84 dias.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, analisando o projeto à luz da legislação civil e da prática forense
quanto aos procedimentos necessários à adoção, afere-::
ceu emenda substitutiva que, embora permita a tfami~
tacão normal da matéria, praticamente a desnatura,

Assim é que aquela Comissão propõe, tão-somente; a
justiticaiivã. da falta ao trabalho por um dia, para que o
adotante possa se investir, perante o juiz, na guarda dO
menor.
Ora, não é esse __o objeto, como se viu do exame aqui
feito. A licença tem por finalidade permitir a maior aproximação da mãe com o filho, a.Quele intercâmbio afetiva
que surge naturalmente enire as duas criaturas, uma mistura sublime de amor e :!!"•tinto. Por isso, não Podemos
concordar com a emenda

Sobre o Projeto de Lei do &nado n~' 156, de 1981,
que "altera e revoga dispositiVOSI_Ia Consolldaçio das
Leis dO Tfabãiho e na Lei n9 5.889, de 8 de junho de
1973, para o fim de unificar a prescrição no Direito
do Trabalho''.
PARECER N• 21, DE 1984
(da Comissão de Constlbllção e Justiça)
Relator: Senador Bernardino Viana
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, altera a redação do artigo I I da CLT
-Decreto-lei n~' 5.454, de-19 de maio de 1943-, -com Õ
objetivo de estabelecer que a prescrição dos direitos assegurados pela legislação consolidada, somen"te ocorrerá
após 2 (dois) anos de cessado o contrato de trabalho. Em
decorfência, revoga o art: 119 da mesma ClTe o artigo
10 da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, que "estatui
normas reguladoras do trabalho rural, e dá outras providências".
Na Justificação, assinala o Autor que a medida tem
por objetivo coirigir o que descreve como ""ação do poder eco~ômico contra o assalariado, que ftca na condição de submissão absoluta ante o mais forte, não podendo valer-se do direito de reclamar na forma da lei sob
pena de dispensa sumária".
De fato, a legislação consolidada apenas estabelece
que "presci'eve em dOis anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de dispositivos nela
contido" (isto é, na CL T), o que inibe muitas vezes o emPregado de pleitear seus direitos na vigência do contrato
de trabalho, temeroso de represálias do patrão, mormente a demissão.
Assim. transferindo o termo inicial da prescrição para
a data de extinção do vínculo empregatício, deixará de
existir o temor do empregado em reiyindicar aque[a reparação de que falta a lei, como aliás sóí _acontecer.
Diante do exposto e considerando, no mérito, a utilidade social da_medida, bem como que inexistem óbices
quanto ao. aspecto jurídico-constitucional, nosso Parecer
é pela aprovação do Projeto.
·Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- Aloy~
sio Cbayes, Presidente - Bernardino VIana, Relator Áderbal Jurema- Dulce Braga- José Fragelli -.Leite
Ch~ves - AITonso Camargo - Almlr Pinto.
PARECER N• 22, DE 1984
(dii Comissãô de LegiSlaÇão -SoCial)
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
A alteração do artigo 11 e a supressão do artigo 119 d3.
Consolid<lçào das Leis do Trabalho, que tratam de prescrição bienal dos direitos assegurados ao trabalhador no
curso da relação empregatícia, são o objetivo do presente
projeto, de autoria do eminente Sena_?~~ Nelson Carnei~
r o.
A matéria tem sido alvo, desde os primórdios da Con~
solidação das leis do Tmbalho, de muita controvérsia,
de estudos e d'e decisões, por vezes surpreendentes, dos
-mestres do direito e dos Tribunais especializados.
E que o principio inserto na legislação civil, de que a
prazo prescricional deva ter início a partir da ocorrência
do fato ou do seu conhecimento pela parte detentora do
_direito, c_omo norma de ordem, de harmonia e de certeza
nas relações juridicas, perdeu totalmente a sua eficácia
ao ser transportado para a legislação trabalhista.
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De fato~ o empregado, ao ter lesionado um seu direito,
tem dois anos prescricionais para pleitear, na Justiça, a
reparação do dano.
Como eni. geral, a lesão do direito se dá durante a vigência do contrato de trabalho, claro está que o empregado, para evitar a vindita do patrão, deixa de propor a
ação trabalhista, perdendo, assim, pela decorrência do
prazo prescricional, a possibilidade de ter a reparação
devida.
O que o presente projeto objetiva é fazer com que o
prazO da-rfresci'ição tenha início a partir da data da rescisão do contrato. Nesse caso, não estando mais o empregado sujeito a perseguições ou indiossincrasias do patrão, poderá, livremente pleitear seus direitoS -perante a
Justiça do Trabalho.
A "Justifica:tíVa"- dO- projeto é ampla e extremamente
bem fundamentada com lições de eminentes mestres e citações jurisprudenciaís.
Acreditamos que a alteração proposta é de relevante
interesse__social, pois que beneficia não só os trabalhadores, ao inibir os empregadores na prática de atas leSivos
aos seus direitos, como também, porque se compatibiliza
com a legislação do Fundo de Garantia do J"empo de
Serviço e da Previdência Social.
De fato, como acentua o autor, "havendo erros, acidentais ou não, ou mesmo falta de recolhimento do
FGTS, como é muito comum, todos os valores, com
mais de dois anos da data do pagamento, não reclamados, seriam automatiCamente atingidos pela prescrição.
Ora, se o cálculo do FGTS decorre da remuneração efetivamente paga ao empregado, como calcular a contribuição não depositada sobre parcelas atingidas pela
prescrição bienal"?
Entendemos, pois, que o projeto é pertinente e justo,
principalmente para evitar, como diz Russomano, que a
prescrição nos moldes em q-ue está preceituada na CLT,
continue "matando aos poucos os direitos do trabalhador".
Sala da Coffiissão, 22 de março de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidente - Fernando Henrique Cardoso,
Relator - Eunice Michiles - Pedro Simon - Gabriel
Hermes --João Calmon.
PARECERES N•s 23, 24 e 25, DE 1984.
Sobre o Projeto de Lei do Senado gç> 41, de 1982,
que uacrescenta artigo ao Decreto-lei n9 !§94, de 27 de
maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências''.
PARECER N• 23, DE 1984
Da Comissão de Constituiçio e Justiça
Relator: Senador HeiYídfo Nunes
A ilustr~ Senadora LaêJja de Alcântara, com o Projeto
de Lei do Senado _n 9 41/82, de sua autoria, que estaComissão paSsa a examinar, pretende que a Presidência da
Caixa Econômica Federal, faça publicar anualmente balanço patrimonial, financeiro e econômico- com relatórios detalhados das rendas obtidas com a Loteria Esportiva Federal, a fim de que a opinião póblica acompanhe e fiscalize a movimentação de verbas geridas por
aquela instituição.

-0 rigor na exigência d~ .tal prest~çã-o de contas deve
ser, naturalmente, acolhida, embora tais prestações venham sendo feitas habitualmente.
No mérito, pois, o projeto merece apoiamento,
Quanto ao mais a proposição precisa ser escoimada de
alguns defeitos. O primeiro diz respeito ao Decreto-lei n9
1.405, de 20 de junho de 1975, cujo ano foi erroneamente
_ grafado; em segundo lugar, o diploma legal que trata das
aplicações d<l renda líquida do concurso de prognóstico
esportivo destíriado ao custeio da realização de Campeo-
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nato Brasileiro de Futebúl ê o Decreta-lei n~ 1.617, de 3
de março de 1978, e não o Decreto-lei n~ [.405/75; finalmente, dois importantes diplomas legais que disciplinam
tambérn a matéria .foram omitidos pela proposição examinada- a Lei n9 6.168, de 9 de dezembro de 1974 e o
Decreto-lei n9 l.923, de 20 de janeiro de 1982.
Face aos defeitos apontados, entendo que o melhor
caminho a ser trilhado ror esta Comissão será o ôe afir·
mar a inviabilidade por razões de técnica legislativa da
proposição. diante da grave dificuldade _de alcançar,_na
plenitude.. os reais obje.tivos colimados pela ilustrada exSenadora Laélia de Alcântara.
Isto posto, pela rejeição do projeto.
Sala da Comissão, 8 de junho-de 1983.- Murllo Ba~
daró, Presidente. -_Helvídio Nunes, Relator.- Odaclr
Soares- Martins Filho- Aderbal Jurema- Marcon~
des Gadelha - Pedro Simon - Enéas Faria - Hélio
Cueiros - Alfredo Campos - Carlos Chiarelli - Carlos
Alberto.

PARECER N' 24, DE 1984.
Da Comissão de Finanças
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nial, financeiro e econômicó (analítico e sintético),
acompanhado de n:lalório detalhado das rendas
brutas e líquidas obtidas com a Loteria Esportiva _
Federal. das aplicações previstas na legislação em
vigor provenientes de sua rei} da líquidat das c:!_esp_e;as co;; o paga_f!lento_ da cota de previdência de que
trata o art. 51' desta _lei, das aplicações da renda
líquida iotul do concurso de prognó~l-i~o esportivo
destinado ao custeio da realização do Campeonato
Brasileiro _de Futebol, a que se refere o Decreto-lei
n~ 1.611; de 3 de m-arçO de ltl7~.,bcm cO~o dis aplicações decorrentes da renda líq~fda de conc_ursos de
prognósticos Esportivos destinado à Curz Ve_rmelha
Brasileira, de qÚc trata a Lei nl' 6.905, de I t de maio
de 1981."
ArL 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrârio.
Sala da Comissão, 6 de outubro de 1983. -Itamar
Franco, Presidente. -José Fragellf, Relator. - Hélio
G-Ueiros- SeverO Gomes- João Cã.stelo -lris CéliaJutahy Magalhães - João Lúcio - Pedro Simon.

Relator: Senador José Fragelli

PARECER No 25, DE 1984
A proposição em tela,_ de autoria da ilustre Senadora
Laélia de Alcântara, visa a estabelecer a obrigatoriedade
de vir a Caixa Econõmka Federal a publict~r, t~nualmcn
te, balanço lint~nceiro, patrimonial e econõmico, acompanhado de minucioso relatório onde constem as rendas
obtidas com a Loteria Esportiva, as aplicaçõe.<; previstas
na legislação, os valores recolhidos a título de cota de
previdência, as transferências para custeiO do Cllmpeonato Brasileiro de Futebol e aquelas destinadas à Cruz
Vermelha Brasileira.
A douta Comissão de _Constituição e Justiça, após
apontar falhas na remissão feita no projeto' a diploinas
legais que regem a matéria, opinou pela sua rejeição, em
face das falhas de técnica leglstiva que apresenta.
Cabe--nos, nesse passo, a análise da medida, nos termos regimentais.
Em que pesem as considerações expendidas pelo parecer supracitado, que sustenta o equívoco da proposição
ao mencionar o Decreto-lei n"' 1.405, de 20 de junhO-de
1975, aO ín\:és de referir-se ao Decreto-lei n~' 1.617, de 3
de março de 1978 e da omissão da Lei n~' 6.168, de 1974 e
do Decreto-lei n~' 1.923, de 19&2, entendemos .que o conteúdo do projeto mcreçe encômios, tendo em vista uma
maior publicidade dos dados financeiros concernentes à
exploração da Loteria.
A nosso ver. apenas, o defeito acima registrado existe
na proposição em tela, dado que menção ao Decreto-lei
n~' 1.923. de 20 de_janeiro de 1982 c à Leí n~ 6. 168, de 9 de
dezembro de 1974, torna-se dispensável._
Com efeitO, tal publicidade há de contribuir para à
maior eficácia dos procedimentos de fiscalizaÇão e cOntrole dos resultados obtidos com_ o loto em questão.
Objetivaildo sanar o oefeito de- ordeili~mCfame-nte rOr~
mal, face à inquestionável conveniência da medida, na
sua essência, oferecemos a seguinte:

(da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Helvídio Nunes
Ao relatar o Projeto de Lei n"' 41, de 1982, apresentado
pela Senadora L.1élia Alcantâra, votei pela constitucionalidade mas recomendei, ''face aos defeitos apontados.
entendo que o melhor caminho a ser trilhado por esta
Comissão será o- de afirmar a-inviabilidade por razões de
técnica legislativa da proposição, diante da grave dificuldade de alcançar, na plenitude, os reais objetivos colimados pela ilu<;trada ex-Senadora Laélia Alcântara".
Aprovãdo o parecer por unanimidade, eis que naComissão de Finanças o eminente Senador Jo'sé f~agelli,
que lhe examinou, em profundidade, o mérito, concluiu
pela aprovação da matéria, traduzida na emenda substi·
tútivã Qúe ofereceu.
Cabe a e.:;te Cotegiado, portanto, dizer sobre a constitucionalidade e juridicidade do substitutivo do ilustre represent~ntc do Estado de Mato Grosso.
A..emenda substitutiva do Senador José Fragelli não
fere a Lei Mtiior nem a sistemática jurídica vigente.
É o parecer.
Sala da Comissão, 2 t de março de 1984.- Murilo Ba..
daró, Pre.<;idente- HeMdio Nunes, Relator.- Martins
Filho- Pedro Simon- Octávio CardOso- Passos
Pôrto- Almir Pinto- José Fragelll.

PARECERES NoS 26, 27, 28 E 29, DE 1984
Sobre o Projeto de _Lei da Câmara no? 14, de 1981
(na origem, ~I' 2.977~B, d~ 1980), que ''suprime a alínea ''b ••, do artigo 39 da Lei p9 3.807, de 26 de a_gosto
de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social".

PARECER No 26, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)

EMENDA N' 1- CF
(SulY.>titutivo)

Dá nova redatiio ao art. 7~ do Decreto~Iei Jl9 594,
de 27 de maio de 1969, renumerando para art. 89 o
atual art. 7~'.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 O art. 711 do Decreto-lei n~' 594, de 27 de maíó
de 1969, passa a viger com a seguinte redução, rcnume·
rando para art. 8"' o atual 71':
"Art. 711 A Presidência da Caixa ECOnômica
Federal publicará, unualmente, balanço patrimo-

Relator: Senador AI mi r Pinto
O presente projeto, originário da Cãm'arã dos Deputa~
dos, busca, com a supressão da alínea b do artigo 39 da
Lei Orgânica da Previdência Social, pór fim a uma ques~
tão _extremamente controvertida que, durante anos, tem
sido causa de acirradas polémicas judiciais,
Trata~se, em síiltese. da extinção da pensão previdencíária- Cm virtude do casamento de pensionista do sexo
feminino.
Entende a administração da Previdência Social, interpretando liter-aln1ente o disposto na menciOnada alínea
h. do artigo -39, da Lei n~' 3.807, de 1960, que, sendo a
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pensão um benefício que pressupõe a dependência econômica. pois que a ele só têm direito os dependentes do
segurado falecido, a convolução de novas núpcias de
pensionista do sexo feminino importa, praticamente, na
cessação do estado de dependência e, conseqUentemente,
na desnecessidade da pensão.
Embora o cancelamento da rensão, na hipótese subjiJ.cente, decorra de um dispositivo legal, numerosos casos
têm sido levados à Ju~tiça por pessoas inconformadas
com a perda daquele benefício pecuniârio, lastreando
sJJas pretensões na prevalência de preceito constitucional
sobre norma da lei ordinária, e, reiteradamente nossos
mais altos Tribunais têm decidido em favor das postulantes.
Nesse sentido, assim se manifestou o eminente Ministro Décio Miranda, cm voto unanimemente aprovado:
"Não perde a pensão deixada pelo filho a mulher
que contrai novo casamento, quando este não lhe
trouxe situação de independência económica de tal
ordem que dispensasse aquele benefício. DizendO a
Constituição, no artigo 175, que 3 família é consti~
tuída pelo casamento e terá direito à proteção dos
Poderes Públicos, ter-se~á de considerar não escrita
a disposição de lei que acarrete para alguém detri·
menta dos recursos de sua subsistência pelo simples
fato de ter constituído família."
Sob outro fundamento, mas concluindo, também, pela
inaplica!:'lilidade da disposição previdenciâria, o Tribunal
Federal de Recursos, elll acórdão unânime relatado pelo
ilusfre Ministro Gueiros Leite, assim decidiu:

"t: sabido que o benefício da pensão garante ao
dependente do segurado pré,..morto certa importân~
cia em dinheiro, como é o cas.o .da viU.va,
pressupondo-st:: que da mesma necessite para o seu
sustento, fato que independe de prova (arts. II, I, 13
e 36. Lei nl' 3.807/60). Tal benefício decorre de con~
tribuições feitas relo segumdo, mas às custas da
economia do casal, e se concretiza num direito a cer~
ta contraprestaçào, qu~: se incorpora ao património
do destinatário, como termo inicial do exercício.
Sobrevindo o termo final, com o óbito do segurado,
terá início, então, o exercício do direito pelo destinatãrio supêrstite,"
"Assim pens-o quando ponho em confronto
aquele artigo 39, b, com os artigos 229 do Código
Civil e 175 da Constituição por ser antijurídico indexar o casamento como motivador d_e inovação contrária a direito, desde que ato perfeitamente !feito e
moralmente honesto, posto sob a proteçào do Poder
Público."
Vê-se, portanto, que, tanto pelo fundamento constitucional de proteção à famíla, quanto pela tese do direito
adquirido pelo implemento de uma condição a termo,
que os nossos Tribunais repelem a eficácia daquele artigo da Lei Orgânica da Prçyidêncía SociaL Outras decis.ões constam, ainda. da Justificativa do projeto, mas cremos. que, suscíntamente, deixamos aqui expresso o pensamento e a interpretação que dá à matéria a nossa ma~
gistmtura.
Co-mo benl acentua o Autor, o ilustre deputado Jorge
Cury, vale recordar que a pensão previdenciâria não é
uma benesse mas, sim, a retribuição dils contribuições tiradas da economia do casal. Por isso, a pensionista viúva
adquire o direità inalienável à perccpç1'io do benefício,
uma vez cumpridas as condições do seu implemento, não
podendo um ato legitimJ.mcnte amparado pelo Estado,
como o casamento, ser CJUSa excludente ou interruptiva
daquele direito.
A aprovação do presente projeto, portanto, põe termo
às pendências judiciais, de vez que firmada como está a
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jurisprudência, não hã. verá como
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s-e ãPficar,

aos Casos

concretos o inquinado dispositivo.

Ante essas considerações, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, 14 de maiO de 1981.- Raimundo
Parente, Presidente- Almlr Pinto, Relator- Eunice
Michiles - Dejandir Dalpasquale- Lenoir Vargas José Fragelli- Hugo Ramos.
PARECERES Nos 27 E 28, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 14, de 1981
(nl' 2.977-B, de 1980, na Casa de origem), que "suprime a alínea "b'' do artlgo39 da Lei n' 3.807,de26
de agosto de 1960 - Lei Orgânicil da Previdência
Social"; o Projeto de Lei do Senado n' 42, de 1981,
que "dispõe sobre a revogaçio da letra ub" do caput
do artigo 39, da Lei q9 3.807, de 26 de agosto de 1960
- Lei Orgânica da Previdência Social"; e, o Projeto
de Lei do Senado n~> 47, de 1981, que "revoga dispositivo da Lei Orgânica da Previdência Social (n9 3.807,
de 26 de agosto de 1960)".
PARECER No 27, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Martins Filho
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, suprime a alínea b do artigo 39 da Lei Orgânica da
Previdência Soda!, estabel6cendo, coritrario sensu, o direito_ da pensionista do sexo feminino de continuar percebendo a quota da pensão, na hipótese de que venha a
contrair novas núpcias.
A matéria foi aprovada na outra Casa do Legislativo e
já recebeu, no Senado, parecer favorável da dOuta Comissão de Legislação Social, tendO subido à nOssa apreciação em decorrência do pedido de apensamento aos
Projetas de Lei do Senado números 42 e 47,- amóos de
!981.
Como não existem razões em cõntráriO, sOmoS- pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n~> 14/81, quanto ao aspecto jurídico-constitucional, ficando prejudicados, em decorrência, os PLS n~'s 42/81 e 47/81.
Sala das Comissões, em I~> de abril de 1982. -Aderbal
Jurema, Presidente- Martins Filho, Relator- Bernardino Viana- José Lins- João Calmou- Almir Pinto
- Tancredo Neves- Lázaro Barboza.
PARECER No 28, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Senador Orestes Quércia
Retorna a esta Comissão, pã.rá apreciação conjuntã
com os Projetos-nt?s 42 e 47, de 1981, respectivamen-te, de
autoria dos eminentes Senadores Roberto Saturnino e
Humberto Lucena, a presente proposição, originãria da
Câmara dos Deputados, qUe visa suprimir dispositívci da
Lei Orgânica da Previdência SOcial que extingue a pen:.
são previdenciár:ia em virtude do casamento de pensioM
nista do sexo feminino.
-·
O projeto já recebeu circunstanciado parecer do ilustre
Senador Almir Pinto que, furidamentado em reiteradasdecisões dos nossos mais altos Tribunais, concluiu pela
aprovação da matéria, tendo em vista, prinCipalmente,
que o casamento, como instituição básica da família, não
pode ser causa exdudente ou restritiva de qualquer direí:
to.
Além disso, a viúva, pensionista da Previdência Social,
tem direito ao benefício não apenas porque era dependente do segurado falecido, mas, sobretudo, porque as
contribuições que geram esse direito foram tiradas da
economia do casal.
Os projetas eira anexados dispõem, exatamerit6, sobi6
a mesma matéria, isto é, revogam o malsinado dispo-sitivo da Lei Orgânica da Previdência Social, dando cum·
primento _às normas regimentais, ratificamos o parecer
anterior desta Comissão ao PLC nt? 14, de 1981, e opina-

mos pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do _Senado
n~'s 42 e 47, de 198!, que lhe foram anexados.
Sala das Comissões. 26 de agosto de 1982.- Raimun--do Parente, Presidente - Orestes Quércla, Relator Aderbal Jurema- Gabriel Hermes- Moacyr DallaAlmir Pinto.
PARECER No 29, DE 1984
Da Coriiissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nt? 14, de 1981, 'que "suprime a alínea
"b" do artigo 39 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social".
Relator: Senador Roberto Campos
Vem ao exame desta Comissão de Finanças o Projeto
de Lei da Câmara n~> 14/81, de autoria do Sr. Deputado
Jorge Cury.
Visa o presente projeto a_suprimir a alínea b do art. 39
da Lei n~> 3.807, de 26·8-60.
A supressão da alínea b do referido art. 39 tornará todas as pensões vitalícias, uma vez que a mencionada alínea estabelece ~·erbis:
Art. 39. A quota da pensão se extingue:
a) ..................................... .
b)
nino.

pelo casamento de pensionista do sexo femi-

Em prindpio,-importa salie"nta:r qUe-a pe"nsão por mo_rte configura um benefício essencialmente social que se
alia à Pres"tação de alimentos e é destin-ada aos depenâen-~
tes do segurado falecido. A dependência da esposa e dos
filhos menores de 18 a 21 anos, conforme O Sexo, masculino e feminino, respectivanúmte, é presumida. A dependência dos demais, como o pai e a mãe, deve Ser-COlnprovada,
A importância da pensão, devida ao conjunto de dependentes do segurado é constituída de uma parcela familiar igual a 50% do valor da apo~eiltadoria que serviu
de base de cálcuio, mais tantas parcelas de 10% quantos
forem os dependentes, limitada a I00% daquela aposentadoria base. na forma do art. 37 do LOPS.
As cotas, assim formadas, têm limitada a sua duração
pelo regimento de eventos que determinam sua alteração
ou extinção, como vimos, por exemplo, na maioridade
dos filhos e filhas do segurado, por morte de qualquer
dos dependentes ou pelO casamento do dependente do
sexo feminino, quer seja a tilha que casa, ou a própria
víUva, pernamecendo, entretanto, na renda mensal da
pensão, a parcela familiar, com a última cota em vigor.
O caSamento do dependente do sexo feminino o exclui, portanto, do rol de dependência do segurado falecido, na forma da letra "b" do art. 39 da referida lei, para
constituir-se em novo dependente do segurado c-om
quem tenha se ligado em matrimôilíO,-uma vez que ocaSame-nroen·seja uma nova situação de âependência, presUõHda.
Como se observa, nessas condições encontra~se a esposa, antes viúva, como dependente do novo marido, de
forma legal. E assim o ê perante a Previdência Social
com a nova ::;ituação, já que a.ssume, com o novo casamento, a condição de dependente, uma nova linha,
A Previdência Social está alicerçada no Seguro- SOcial
para cujas prestações são exigidos estudos técnico-atuariais que visam prever a~dncidências dos fatos determinantes das diversas prestações e a necessidade financeira para atender aos encargos supervenientes. Manter
uma penslio quando a beneficiária já é dependente de ou~
tro. -segurado, significa subtração de recursos previdenciáritis, ·em prejuízo do próprio sistema.
Os efeitos da medida prevista no projeto são muito
onerosos para a Previdência Social, uma vez que a supressão da letra "b" do art. 39 da Lei Orgânica da Previ-
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dência Social torna indefinida a manutenção de toda
cota_feminina de pensão.
Assim, pelo exposto, e considerando o ânus adicional
à Previdência Social, somos contrários ao projeto em
exame.
Sal<~ das Comissões, 22 de março de 1984. -Itamar
Franco, Presidente- Roberto Campos, Relator - Ju~
tahy Magalhães- José Fragelli- Octávio CardosoAlmir Pinto - Guilherme Palmeira - Passos Pôrto --Severo Gomes, vencido - Gabriel Hermes - Pedro Simon, vencido.
PARECERES NOS 30 E 31, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1979
(n~' 924-B, de 1975, na Câmara), que "isenta da contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social,
como empregadoras, as entidades que prestam assistência médica aos seus associados".
PARECER No 30, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jalson Barreto
O projeto-em exame, originário da Câmara dos Deputados, tem por objetivo isentar da contribuição previdenciária, na qualidade de empregadoras, as entidades sindicais que prestam assistência médica aos seus associados.
Trata-se de medida que há muito se impunha,como
um corretivo dessa verdadeira distorção das finalidades
precípuas dos sindicatos. O que hoje se observa, talvez
por terem perdidos nestes últimos anos sua autenticidade, ou, por lhes terem sido negada a indispensável representatividade, ê que os sindicatos assumiram muito mais
o papel de entidade de assistência social em vez aquele
que constitui a sua razão de ser: a defesa intransigente
dos legítimos interesses d-a classe.
Hoje, o sindicato substitui a escola públiCa; ampara o
desempregado; presta serviços médico, dentário e hospitalar; dá aSsistência social à família do trabalhador;
constrói áreas de lazer e de recreação; coopera em programas de nutrição, enfim, uma enorme e complexa multiplicidade de atividades que, de secundárias, pouco a
pouco, se transformara_m em sua finalidade prindpal.
Ora, pagam as empresas, pagam os empresários, pagam os trabalhadores, paga toda a população por meio
de impostos, taxas e contribuições para a manutenção de
órgãos e serviços públicos especificamente criados para
aqu.eles fins. E aí estão a lBA, o INPS, a FUNABEM,
os Centros Sociais Urbanos etc., todos com suas verbas e
dotações, fazendo "corpo mole", numa espécie de "operação descalça bota", deixando recair sobre os sindicatos
obrigações que- são de sua inteira competência e responsabilidade.
Ora, se não é_ possível e nós sabemos que é, mas
admitindo-se não é possível a esses organismos estatais
assumir, integralmente, seus deveres, seja por fatores
conjunturais, seja pela impossibilidade de atendimento
direto_ a toda população necessitada, não é justO que ·as
entidades sindicais, que lhe f<~zem as vezes, continuem
oneradas, como se fossem empresas de alta lucratividade, com as despesas da contribuição previdenciária e de
outras mais.
Esta, portanto, é a situação que o projeto busca corrigir. Propõe ele q-ue os sindJcatos que prestam assistênCiã:
médica aos seus associados, diríamos nós, em caráter supletivo à Previdência Social, fiquem isentos da contribuiÇão previdenciâria. Nada mais justo.
De certo que nào faltará quem diga que a Lei Orgânica da Previdência Social, especialmente no artigo 56, autoriza a celebração de convênios para tais casos. Sucede
que esses convênios, embora prevejam o reembolso das
despesas médicas. limitam-nas aos valores tabelados pela
instituição previdenciária. Ora, é fato sabido e consabido
que essas tabelas são incríVelmentc inferiores aos custos
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reais dos serviços prestados, até porque têm por base
preços subsidiados pelo orçamento da autarquia. Como
isso não se dá com os sindicatos, claro que as diferenças
a maior representarão sempre um ônus líquido para a
entidade convenente.
Assim, a dispensa da contribuição, mesmo que não
cubra aquelas diferenças, significará, sem dúvida, algum
desafogo para tiS comprtmfdos orçamentos dos sfn-dícã·

tos.
Por esses motivos e considerando que o projeto é vãli_do, justo e de elevado alcance social, opinamos pela sua
aprovação.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1979. -Lenoir
Vargas, Presidente- Jaysou_Barreto, Relator- Nelson
Carneiro- Humberto Lucena- Aloysio Chaves- Henrique de La Rocque.

DIÁRIO DOCONGRE~SO_NACIONAL(Seção II)

Evic:!encia-se, assim, q~e as funções a cargo do sistema
previdenciário estatal não podemequiJ:,.Úadas- àquelas _exercidas pelos sindicatos ou associações profi~sio
nais, daí por que o descabimento da isenção ora sugerida, ainda mais quando se debate a instituiÇãO ofiCíiil com
a grave crise finan~_eira que, de resto, atinge toda a
Nação. Entendendo inconv_eniente, do ponto de vista financeiro, a dispensa d::~ contribuição supra-referida, opinamos
·
pela rejeição do projeto em exame.
Sala _da Comissão, em 22 de rllari;o de 1984. -Itamar
_Fran_co,_ ~resiçl~nte- J_osf Fragelli, Relator- Cid Sampaio- Gabriel Hermes- Jutahy Magãlhàes- Roberto
Campos - Almir Pinto --Passos Pôrto - Octávio Cardoso - Pedro Simon - Severo Gomes.

ser

PARECERES N•s 32 e 33, llE 1984
PARECER N• 31, DE 1984
D~ Comissão de Finanças
Relator: Senador José Fragelll
Trata-se de proPOsição oferecida pelo iluStre Deputado Joel Lima, visandQ a autorização legislativa -para a
concessão de isenção dit c-ontribuição ao Instituto Nacional da Previdência Social, devida por entidades sindicais
de categoria profissionais que prestam assistêriCia médica a seus associados.
Antes de obter aprovação no Plenário da Casa_de origem, em 1979, tramitOu o projeto pelas Comissões de
Constituição e Justiça,_de Trabalho e LegislaCaO SOcial ede Finanças, as quais se manifestaram pelo Seu acolhimento.
No Senado Federal houYe, até então, apenas a ma!J-i·
festação da Comissão de Legislação Social Óõ serltido-_da
aprovação da medida.
A recente aprovação do prosseguimento da tramitação pelo PlenáriO, em atenção ao disposto no § 2"' do
art. 36_8 do Regimento Interno, impõe-nos o exame da
matéria no prazo ali previsto e dentro do âmbito das
atribuições desta Comissão.
Em que pese possa aparentar que a sugestão em anãli~
se venha a se justificar pelo fato de as entidades_sindicais
prestarem assistência médica a seus associados e, por via
de conseqUência, a Seus próprios empregados, não vis~
Jumbramos nessa hipótese razão suficientemente .forte
para a isenção proposta.
Qualquer tentativa -de. analogia-da situação em tela
com a isenção outorgada às entidades beneficentes, da
parcela da contribuição previdenciâria, como empieia·
doras, pela Lei n"' 3.577, de 1959, esvazia-Se, pOis O referido_ diploma foi revogado pelo Decreto-lei n9 1.5_72, de

1977.
Registre·se, ademais, _que a crise financeira que atinge
duramente o sistema previdenciârio ofidal não reCumeil:da a concessão do favor aludido na propo~ição em _questão.
Por derradeiro, é de se salientar a fragilidade do argumento básico mencionado pela justificação do autor e
adotado por outros órgãos técnicos que se detiYerarn na
análise do projeto.
O fato de prestarem as entidades supramencionadas
assistência médica, a nosso ver, não pode levaf à conclusão de que tais instiüi"ições Substituem a previdência social exercida pela autarquia federal.
Além da prestação desse serviço, confere a legislação
funções muito mais amplas ao INPS.
Os benefícios -confiados ao mencionado óigão_ envolvem, além da assistência médica, em geral (farmacêutica
e odontológíca), as Prestações relaCionadas no art. 22 da
Lei n"' 3.802, de_ 1960, a saber: auxHio-doeriça, aposentadoria por invalidez, por velhice, especial e por tempo de
serviço, auxílio-natalidade, pecúlio· e salário familia,
além daquelas pagas a dependentes dos segurados, tais
como-, a pensão,_ o auxílio~reclusão, o auxílio-funeral e o
pecúlio.

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nY 36, de 1981
(n"' 198-C, de 1979, na Casa de origem), que "assegura direitos aos ~mpregados em caso de f~ência ou
concordata da empf.esa.
(D~

PARECER_ N"' 32, DE 1984
Comissio de Legislação Social)

Relator: Senador Carlos Chlarelll
Originário da Câmara dos Deputados e de autoria do
ilustre Deputado Ulysses Guimarães, o Projeto de Lei
sob exame, visa alterar a redação do§ l"', do art. 449 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para incluir, além
da falência também a concordata como fator de privilegiamento de créditos relativos a direitos dos empregados
e, ainda, incluir os .depósitos devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Vejamos, para melhor exame da matéria, a redação do
dispositivo vigente e a do Projeto do ilustre Deputado
Ulysses Guimarães:
-.-Dispositivo legal vigente:
"§ 1"'· Na falência, constituirão crédito Privilegiado_a totalidade dos s;:~.lários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito."

- Redação proposta:
"§ i"' Na falência e na concordata, constituirão
crêdito preferencial os depósitos devidos ao Fundo
de Garantia do Tempo de ServiÇo, a totãJidade dos
salários devidos ao empregado e um terço das inde~
nizações a que tiver direito, e, crédito quirografário;
os restantes dois terços."

Pel_a duas redações, do dispositivo em vigor e da Pro~
posição, verifiCa-Se, sem muito esforço de raciocínio, que
esta última foi retirada da antiga re_dação do§ 1"' do art.
449 do Diploma Consolidado, alterada pela Lei n9 6.449,
de 14 de outubro de 1977. Mencionada redação previa o
seguinte:
"§ 1"'. Na falência e na concordata, constituirão crédito privílegiado a totalidade dos salários óe·
vidos ao empregado e um terço das indenizações a
que tiver direito, e crédito quirografário os restantes
dois terços."

A 12roposiçào em exame, portanto, aproxima-se muito
niais da antiga redação do que_ da atual, cabendo examinar, nesse passo, s_e_ aperfeiçoa, ou não, o texto vigente,
face ao imperativo de proteção de direitos de empregados de empresa nas condições mencionadas.
Em resumo a Proposição bus_ca acrescentar a expressão "concordata''; reduzir os privilégios dos crêditos a
um terço; trocar a palavra "privilegiado" por "preferencial" e, finalmente, incluir os depósitos devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
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Examinemos cada uma das alterações propostas.
I. Ternos para nós que somente na falência é que se
rompe o vínculo empregatício, decorrendo _desse fato o
direito aos empregados de se habilitarem ao recebimento
dos -crêditos privilegiados, relativos a salários devidos e
indenizações a que tiverem- direito-peran~e a massa falida.
Na concordata, ao contrário, a empresa continua gerindo negócios. Há, apenas uma situação difícil que pode
ser contornada e os empregados permanecem em suas
atividades laborátícas sem qualquer soluçãõ de continuidade. Acreditamos que foi isso que a Lei nq -6.449, de
1977, excluiu do texto vigente a palavra "concordata".
2. A proposta de redução das indenizações a um
terço como créditos privilegiados c os restantes dois
terços quirografários, representa, sem dúvida, um retrocesso, somente admissível na Proposição por engano.
Com efeito, o texto em vigor jâ assegura o privilégio à totalidade das indenizações, não havendo, portanto, a nosso juízo, nenhuma razão para v0lta ao passado. Se isso
acontecesse, estaríamos legislando para pfejudicar direitos sagrados dos trabalhadores assalariados.
3. No particular da troca da exp,essão "crédito privilegiado" por ·•crédito preferencial", estamos com o
eminente Senador Gabriel Hermes, que, ao relatar a matéria nesta Comissão na legislatura passada, assim espo~ou seu ponto de vis_ta:
" ... Ora, não nos parece correta a perrrluta; porquanto a designação atual, alêm de estar compatibilizada com a Lei de Falências e, por isso, ser a adotada correntemente nos meios j urfdicos; é mais precisa, pois os créditos "preferenciais-.,' podem ser OutrOs que não gozem de "privilégios", isto ê, que se
__anteRÕerl}_ a todos o_s demais."
4. Ombreamos com aqueles doutrinadores que entendem já constituírem os depósitos devidos ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, créditos privilegiadoS,
para os fífls do § IY dO art. 449 da Consolidação das Leis
de Trabalho. Neste particular, aliás, estamos também
com a melhor jurisprUdência. A equivalência entre um e
outro sistema, em termos indenizatórios, ilão deixa êl.úvi~ da de qu~em caso de faléncia, os débitos da erUPresa
par~_ com <? Fundo de Garantia do TempO de -Serviço,
cpnstiiuem crêditos J)ri;ilegiados, sendo, portanto, des~
pecienda sua inclusão no§ 1~ do ã.rt. 449, já menciririado.
Vistos os quatro aspectos objeto da alteração proposta
pelo ilustre Deputado Ulysses Guimarães, verifica-se
que representa não um progresso, em termos de legis~
laçào social e de proteção·ao trabalhador, mas sim um
retrocesso, na medida em que, __de modo saliente, volta a
reduzir ~ um terço os créditos privilegiados relativos a
indenizações trabalhistas, quando o texto vigente jâ ga~
rante _esse._ mesmo privilégio em relação ao total desses
crédito::..

Frente a todo o exposto, somos pela rejeição do Projeto de lei sob exame, por representar
retrocesso e não
um avanço como pretende fazer crer, sendo mais vantajoso pa-ta os trabalhadores assalariados brasileiros, sem
nenhuma dúvida, o texto vigente.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1983. - Ju.tahy
Magalhies, Presidente - Carlos Chlarelll, Relator Helvídio Nunes - Hélio Gueiros - Gabriel Hermes Joio C81mon.

um

PARECER N• 33, DE 191U
(Da Coml111io de Finanças)
Relator: Senador José Fn~gelll
Originário da Câmara dos Deputados, o projeto de lei
em tela objetiv_a a inclusão, dentre os créditos privilegiados a que alude o arL 449 da Consolidação das Leis do
T_rabaJho, dos depósitos devidos pela empregadora au
Fundo de Garantia dO Tempo -de Serviço.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Nesta Casa revisora, manifeStOu-SiJJeJãrejelçãó da
taduais e municipais da categoria profissional dos Técniprovidência a ComisSãi:(OeLegislação Social, após mico~ em R~_~_i91SJgia:
nuciosa análise da matéria.
EMENDA N• 01-CS
A rigor, não vislumbramos motívãção capaz de levar à
consideração deste colegiado a medida ora sugerida,
uAcrescente~se ao Artigo 15: ... estaduais e munici~
uma vez que não se contêm ela no âmbito das abripais".
buições fixadas- no art. iOBCfo -ReSimento interno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1982.- Jaison
De qualquer sorte, face à relevância da propOsição e
Bãil'etõ, Presidente - Henrique Santlllo, Relator tendo em vista os efeitos que a sua adoção há de proporLaélia de Alcântara- Lourival Baptista- •
cionar com relação aos créditos trabalhistas nos casos de
falência, lião nos furfaiTios- de exan1i0ãr o pfõ}elO~ ··
-- PARECER N• 35, DE 1984
Os pronundamentos da douta Comissão de- Legis(Da Comissão de Leglslaçio Social)
lação Social, quer aquele relatado pelo ilustre Senador
Gabriel Hermes, quer o--relatado pelo também ilustre Se~
Relator: Senador Jutahy Magalhães
nadar Carlos Chiarem; -Oeiiam -evidenciadOs os vícios
Visa o projeto em exame a disciplinar o exercício da
que se acham contidos na presente proposição.
profissão de Técnico em Radiologia, assim entendida a
Com efeitO. o estudO- mais -aprofundado da miltêria
dos operadores de Raio X que executam as técnicas ra~
leva à inevitável conclusão de que a sugestão promove
diológícas no setor de diãgnóStlcos; raioteráplCas, no se~
um retrocesso, tendo em vista que confere a preferência
tor de terapia; radioisotópicas. no setor de radioisótodo crédito reiativamente a um terço das idenízações devipos; industriais e de medicina nuclear.
das ao empregado, enquanto que a redação vigente do §
O projeto, como se viu de sua ementa, teve demorada
jQ do art. 4990a -CLT determina o privilégio da totalida-- tráffiitaçào itpós ~-sua apresentação, em .19737lCâmara
de dos salários e indenizações.
dos "bepiúãCfo~~- Reúne, em seus diversos arÜgos, os prinPor outro lado, descabe a inclusão da concordata
cipais requisitos nortea-dores do exercício de uma profiscomo geradora de crédito, -uma vez que o rompimento
são de características singulares, espedalmente em face
do vínculo empregatício somente ocorre por qca:sião da
do seu alto grau de periculosidade.
falência.
Assil)l é que, !ogo após a enumeração das condições de
Merece crítica, ademais, a substitu[çàO da tei-mii-loloescolaridade necessárias, consta a vedação absoluta do
gia "crédito privilegiado" por "crédito preferencial'',
exercício da profissão pelos menores de 18 arios, seguindesde que esta última não se harmoriiza com· aque"!a adO~
do, assim o critério geral inscrito na Consolidação .das
tada pelo direito comercial.
Leis do Trabalho.
Verifica-Se, assim, que a intenção do projeto de esclaAlém de cuidar, detalhadamente, dos aspectos relaciorecer a situação dos créditos concernentes ao FGTS, até
nados com a formação profissional, Currículos, -validade
então reconhecidos como privilêgío apenas perajuriSprude diplomas etc,, já devidamente apreciados pela douta
déncia, esbarra no retorno a uma situação menos b~néfi~
Comissão de Saúde, o projeto estabelece normas de proca para o empregado, titular de créditos trabalhistas na
teção especial, tais como a redução da jornada de trabahipótese_ de falência do empregador.
lho para 24 hora-s semanais, o direito a férias de 40 diaS e
Ante à inequívoca inconveniência da proposição, soao adicional de_ 40% de risCo de vida e insalubridade.
mos pela sua rejeição. Vale notar que esse adicional já ·está previsfo na legis~
Sala da Comissão, -22_ de rriarço de 1984, _- Itamar
Iaçào em vigor, tanto para os empregados de empresas
Franco, Presidente - José Fragelli, Relator- Jutahy
privadas, quanto para os servidores públicos.
Magalhães - Cid Sampaio - Octlfvio Cardoso - PIIS.!Ios
A douta Comissão de Saúde_aprovou emenda aditiva
Pôrto -- Almir Pinto - Roberto Campos - Pedro Simon
no sentido de que a Lei alcance os servidores públicos es- Severo Gomes.
taduais e municipais, uma vez que o projeto, certamente
PARECERES N•s. 34, 33 E .36, DE 1984
por um descuido, se limita aos contratadas pelo serviço
Sobre o Projeto de Lel da Câmara n9 26, de 1978
público federal, autárquico e paraestatal.
(n9 317-C, de 1975, na origem), que "regula o exerciNestas condições, por considerar <;' projeto benéfico e
necessário ao pleno desenvolvimento da profissão que
cio da profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências".
disciplina, opinamos pela sua aprovação, com a Emenda
n9 1-CS e a que a seguir aPresentamos:
PARECER N• 34 DE 1984
EMENDA N• 2-CLS
Relator: Senador Henrique Santillo
O Projeto sob exame piocura·regulamentar o exerCício
Suprima-se
o
art.
16~> do projeto. renUmerando-se os
profissional do Técn-ico enl -Radiologia.
de n~'s 17, 18 e 19 para 16. 17 e 18, respectivamente,_
O intenso progresso na utilização das radiações naS
Sala das Comissões. 24 de novembro de 1983. Ciências Mêdicas e em variados se-tores industriais levaGabriel Hermes, Pfesidente, eventual - Jutaby Magaram, nos últimos anos, a uffi incremento elevado dos
lhães,
Relator - Joio Lúcio - Hélio Gueiros - Iris
profissionais dessa área, sacrificaaos pelos altOs riscosCélia.
que se lhes recaem com o cxerdcio dessa atividade.
Realmente, nos dias atuais, aos profissionais médicos;
especialístas em radiologia, compete com exclusividade a
interpfetaçào dos dados radiológicos e a análiSe clínico_mdiológica, ficando oSSeus auxiliares, técnicos cm radiologia, a execução da úrefa mais arriscada de lidar
com os aparelhos radiológicos, submetendo-se a perma~
nentes descargas deletérias dos Raios X.
A obrigatoriedade de melhor formação profissionar. Oresguardo a seu direito" dC carga horária espCcial de trabalho e o estabelecimento de um piso salarial são alguns
dos pontos ~tube\ecidos pelo prOjeto. A douta Comissão de Saúde opina. por conseguinte,
por sua aprovação, com a seguinte emenda llditiva estendendo também os benefícios dessa Lei aos servidores es-

PARECER N• 36, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator- Senador Almir Pinto
Em _exame o Projeto de Lei da Câmara, de_inciativ:i. do
ilustre Deputado Gomes do Amaral. que regula o exerci~
do da profissão de -Técnico em Ra~iolog_ia, e dá outras
providências.
Ju~'itificando a proposíçào, alirmll seu ilustre autor:
Tamanho _ê o cuidado a que fazem jus os trabalhadores expostos a radiações ionizantes. que a OIT
-Organização Internacional do Tmbalho, na Con- :--:enção n~> 115, adotada na 44' Sessão da Conferén-
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óa (Genebra, 1960), chegou a estabelecer normas
especiais de proteção aos referidos profissionaís.
Embora integrado a categoria em foco-- e por
Conseguinte expondo-se a uma série de distúrbios,
entre os quais se destacam: a esterilidade permanen~
te e a leucemia - os Operadores de Raio~X não
conseguiram, atê hoje, ter a sua profissão regulamentada, _com vistas, especialmente, à redução dos
perigos enfrentados na execuçãO de radiografias oU
de tratamentos radiológicos.
Através da diScip!in8.ção Profissional; sugerida
no presente projeto, pretendemos, exatamente, diminuir os riscos impostos aos Operadores.
De início, a propositura oferece a operação de
Raio-X apenas aos habilitados em cursos próprios
com duração mínima de 3 (três) anos e currfculo
aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura, e
enumera as tarefas a serem habitualmente desenvol~
vidas, com a finalidade de eliminar os perigos gerados pelo despreparo e os extravasamentos de com~
petência.
Em seguida, a duração do trabalho dos Operadores- e. conseqílei'ttemente a exposição dos mesmos
às radiações - é reduzida para 6 (seis) horas
diárias, "ficando expressamente vedado- qualqueracordo destinado ao alargamento da Jornada.
Atendendo, outrossim, a uma das recomendações contidas na Convenção n~' 115, ·da OIT,
proíbe-se o desempenho da atividade pelos menores
de 18 anos, de modo a evitar prejuízos irreparáveis a
organismos ainda em desenvolvimento.
Mais adiante, procurando compensar as exigên~
cias criadas para o exercício da profissão, estabelece
o prOjeto a obrigatoriedade da existência de .Opera~
dores habilitados- e registrados, nos serviços especializados de empresas, associações, etc., esclarecen~
do ainda que a substituição desses técnicos exigirá
nova comprovaçã(! perante o órgão no qual tenha
sido anter;·o~mente feita a prova do cumprimento da
exigência.
Com idêntico propósito_, o art. 71' determina que
em todos os cargos, serviços e trabalhos de Operador de Raios-X, a União, os Estados e os Municípios empreguem somente profissionais previamente
habilitados e registrados.
Finalmente, o art. 89, corr.igindo iinperfeiçõeS doQuadro de Atividades e Profissões a que se refere o
art. 577 da CLT, inclui na categoria econômica de
hospitais. etc. a expressão "similares", de modo a
-·-abranger co"nSultórios, serviços especializados de
empressas e assod::lções, etc., e na categoria profissional dos enfermeiros, etc, além da mesma expressão "similares", a classe dos Operadores de Raios~
X.
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, a matéria_ obteve pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça, de Saúde c de Trabalho e·Legislação Social, colhendo aprovação do Plenário, em Sessão de 18 de abril
de 1978.
Já no Senado Federal. a Comissão de Saúde concluiu
pela aprovaçi'io do projeto, com a Emenda n9 1-CS, que
acrescenta e"1pressões na parte final do artigo 15, estendendo os benefícios da Lei aos servidores estaduais e mu~
nicipais da categoria profissional de Técnico em Radiologia.
Por ~ua vez. a ComiSsão de Legislação Social oferec;eu
~~ Emenda n'>' 2-CLS, para suprimir o artigo 16 do projeto, renumer:rndo-se os demais dispositivos. Tal projeto é
o que atrihui o salário mínimo profissional aos Técnkos
em Radiologia, na equivalência a dois salário-s mínimm
regionais. mais 40% (quarenta por cento) a título de risco
de vida e insalubridade.
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Sob o aspecto financeiro - que nos cabe analísar ...:....
nada temos a opor ao projeto, que cuida devidam_ente de
todos os aspectos relativos à formação prÕfiSsional,
currículos, registras de diplomas, reconhecimento de escolas técnicas de radiologia, centros de estágios, cr-iação
dos Conselhos Regionais e Nacioilais etc,
Aj_ornada de trabalho é de 24 horas semanais e o direito a ferias, de 40 dias, divididas em dois- perfodos.
Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, regulamentar a Lei.
As EmendaS n\'s 1-CS_e n~> 2-CLS aprimoram ã'Propo-

sicão e,

asSirTI~-rüCreceffi

acolhida.

- ··

É lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 14, DE 1984
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Requerimento nq 13, de 1984, de minha
autoria.
Sala das Sessões, 26 de março de 1984.- José lgnácio
Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto de leí_que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

Ante as razões apresentadas, manifestam-o-:nos pela
aprovação do projeto, com as Emendas nt;Js 1-CS e-~CLS.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1984

Sala das Comissões, 22 de março de f984-_- ~Itamar
Franco, Presidente Almir Pinto, Relator- Passos Pôrto
- Octávio Cardoso - Cid Sampaio -- Gabriel Hermes
- Jutahy Magalhães - Severo Gomes - Pedro Simon
- Roberto Campos - José Fragelll.

PARECER N• 37, DE 1984
Da Comissão de Con,tltulçio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 21 J, de 1983, que urevo~
ga o Decreto-lei n9 1.541, de 14 de abril de 1977".
Relator: Senador Helvfdlo Nunes
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Henrique Santillo, revoga o Decreto-lei nl> 1.541}77, q_ue
institui sublegendas para as eleições de Senador e Prefeito, e dá outras providências.
2. Na Justífícação, argúi o Autor; .. longe de somãr
forças heterogêneas em uma mesma agremiação, de
acordo com o ideal de_ seus mentores, a sublegenda alimentou a divisão intrapartidária, provOCandO des.enÚ:n:
dimento e incorripatibilidades iiicontrOJáveis.~. A suble-genda compromete_ a autenticidade da representação
política na medida em que a soma dos votos resulta na
vitória -de determinado candidato pertencente ao mesmo
partido que abriga. muitãs das vezes, o-s-eU maior advesário ... constitui ... numa mistificação do resultado eleitoral, pois às vezes o mais votado não ~o eleito e.Õ eleito
representa apenas uma facção do partido que integra".

3. O Projeto não ãpresenta quaiSquer óbices sob os
aspectos jurfdico-corrstitucional e o técnico e·-o técíiícoregimental,
No mérito, afigura-se-me conveniente e oportuna a
proposição pois as sublegenda~, de fato, mais_ do __ quC
contribuir para a convivência demoCrática de-forças heterogêneas, sob a mesma grei partidária, conforme haviam ideado seus instituidores, acirram luta de facções
rivais dentro do mesmo partido. E o que é eSsencial, instituídas no bfi)artidarismo, as sublegenda:S--sio iÕcompatíveis com o pluripartidarismo.

a

4. Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do
Projeto por constitucional e jurídico e, no mérito, oportuno e conveniente.
Sala da Comissão, 21 de março de 1984.- Murilo Badaró, Presidente - Hehfdlo Nunes, Relator - Martins
FDbo - Pedro Simon - Octávio Cardoso - Almir PlõtO- José Fragelli - Passos Pôr to.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1q-Secretário.

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho, no Capitulo concernente à Justiça do Trabalho.
O Congresso NacionaLdecreta:
Art. J9 É acrescentado ao art-_64_3_, da Consolidação
das Leis do Trabalho o seguinte § 3q:

§ 3q Os dissídios entre sindicatos prõfisslon-ais e
empregadores, decorrentes da aplicação de norma
de convenção, acordo ou contrato coletivD c.elebmdo nos termos do Título IV ou, da aplicação de norma de sentença normativa de dissídio coletivo, serão
igualmente dirimidos pela Justiça do Trabalho".
A.rt. 2q Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

b acrés~Ún~ ora feit; â ~ed~ção do arL 643, clT, por
sugestão acolhiada no V Encontro Nacional dos Securitários (Praia Grande, 4 a 6 de setembro- çie 1983),
destina-se~ aperfeiçoar o mencionado dispositivo, assim
como, especialmente, a fazer _que a lei não deixe dúvidas
quanto à possibilidade de os dissídios aqui mencionados
(os entre sindicatos profissionais e empregadores, decorrentes da aplicação de norma de convenção, acordo ou
contrato coletivo de trabalho ou de aplicação de_ sentenç_a normativa em _dissídio coletivo) serem levados à
apreciação do Judiciário, especificamente do Judiciário
Trabalhista.
Sala das Sessões, 26 de março de l 984.- Nelson Cartieiro.
LEG/SLAÇ'ÀO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Art. 643. Os dissídios, oriundos das relações entre
empregadores e empregados reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo
com o Presente Título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho.
§ 19 Revogado pela Lei Orgânica da Previdência Soda\ (Lei n 9 3.807, de 26 de agosto de 1960).
§ 29 As questões referentes a acidentes do trabalho
continuam sujeitas à justiça ordiriária, na forma do Decreto nq 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subseqUente._

(Às

Comi.~sões

giSlaçaõ- Social.)

de Constituição e Justiça i! de L_r:-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- O projeto de
lei que acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. Jt;..
Secretário.
~ _lid_Q_ o seguinte

REQUERIMENTO N• 15, DE 1984
Requeifo à Mesa que, nos termos do art. 76 do Regimento Interno, seja constituída Comissão Especial Interrla, integrada por 7 membros, para, no prazo de um ano,
Promover estudos e levantamentos sobre a abertura de
novas frentes de produção agropecuâria, extrativa e de
diversificada gama de insumos industriais ou de bens
acabados, na região dos Cerrad'os e em toda a área territorial do- Corredor de --Exportação e Abastecimento com
terminal ma-rítimO no Complexo Portuário de Vitória
(ES). bu~cando fórmulas para a contenção de migrações
internas. a fixação do homem ao campo, mobilização e
treinamento de mão-de-obra para atividade econômica
primária, secundária e/ou terciária: introdução de novas
tecnologias para a produção agropecuária, ex.trativa
e/Ou industrial, objetivando, na área primária, ampliar
as fronteiras agrícolas, pecuária e extrativa e na área secUndária desconcentrar e interíorizar o -desenvo\V-flnento
iõdUstrial do País-; substituir "imp~rt~Ções, atender ao
merc<ido interno e exportar excedentes agrícolas, pecuários e industriais.
JustiOcaçio
A Descoberta dos Cerrados
A região dos cerrados, que basicamente ocupa extensas áreas nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiá~ e Minas Gerais, inclusive grande parte do
Distrito Federal, atinge cerca de !50 milhões de hectares
(aproximadamente 1/4 de todo o território brasileiro).
Foi ela primeiramente contemplada pela:;. atenções goyernamentais na elaboração do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), na programação de investimentos federais para o período de 1970/74, quando foi criado o PRODESTE que vislumbrava o aproveitamento
das terras da Região Centro-Oeste.
A idéia, conquanto inserida no I PND, só veio a frutificar nõ finoal do qilinqüênio relativo ao !I PND (1975/79), com a criação do POLOCENTRO- Programa de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, tendo como meta o
desen:volvimento agrícola integrado da região dos cerrados. Em março de 1977, mais precisamente, os governadores dos Estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito
Santo criaram um comitê diretivo para que promovesse
a viabilidrlde econômicu da implantação de um programa integrado de desenvolvimento agrícola da área com-:
preendida pelos três Estados, especialmente suas áreas
compreendidas na região dos cerrados.
Comprovada essa viabilidade, órgãos e entidades
como as Secretarias de Agricultura dos três Estados, o
lN DI- lnstítuto de Desenvolvimento !Jldustrial de Minas Gerais. CVRD- Companhia Vale do Rio Doce e a
R FFSA- Rede Ferroviária Federal S.A. desenvolvem e
patrocinam. em conjunto ou isoladamente, vãrios estudos e projetas que definem a validade de iniciativas para
aproveffamento da região, quer a nfvel de oportunidades
empTesarials, quer a nível de programas integrados.
A questão do aproveitamento dos Cerrados para produção de alimentos ganhou, em face da grandeza de sua
·perspectiva econômica, inclusive 'expressão internacional. T:,mto assim que o Japão, tradicional parceiro corne_rcial do B_rasil e grande importador de alimentos, resolveu participar dos estudos, associa_ndo~s.e ao Governo
brasileiro. Dessa associação, surgiu a elaboração de um
·estudO de g_~senvolvimento regional, cujo relatório final
foi apresentado em julho de 1979. apontando a existên-
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cia de um consenso sobre a grande oportunidade agríco·
la dessa área.
Consenso, aliás, que muito contribUiu para a efetiva
implantação de alguns projetas, como, por exemplo, o
da CAMPO- Companhia de Promoção Agrícola, cujo
programa-piloto, que cobre uma área de 60 mil hectares
de cerrados, é hoje uma realidade.

Nasce o PRODECER
O Projeto Cefrados_já está eni i:idiantada fase de implantação, como demonstra a ativ"ídade da CAMPO, cujos recursos provêm da associação nipo-brasileira, de
que resultou o surgimento de um novo programa,_ denominado PRODECER ProgTama de Cooperação
Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados,
mantido pela holding brasileira BRASAGRO, com 51%
do capital, e pela holdlog japonesa JADECO, cõm 49% do capital.
Os .estudos técnicOS Já desenvolvidos pelo PRODECER indicam inicialmente o- aproveitamentO, nutlla área
de 46 milhões de hectares, de terras de maior fertilidade,
menos sensíveis à erosão e m-ais -adequadas à mecanização das lavouras, abrangendo cerca de 700 mil propriedades. Desse total, no entanto, 12 milhões de hectares já contam com a infra~estrutura rodoferroviãria dO
Corredor de Exportação, que tem como espinha dorsal a
Estrada de Ferro Vitória~a-Minas e como terminais o superporto de Tubarão e os portos de Capuaba e de Praia
Mole, no litoral espíritO~Sail.tense que, pela Via oci::ânica,
colocam os produtos brasileiros dentro dos maiores centros consumidores de todo o mundo.
Assim, dos 46 milhões de hectares do PRODECER.
apenas pouco mais de 1/4 da produção serão destinados
ao mercado externo, ficándo os restantes 34 milhões de
hectares voltados para a produção dirigida ao mercado
interno, verificando-se com isto, sem perder-se de vista a
produção tradicional dos Estados do Sul, mais fartura
interna e mais excedentes haverá~ Corivencetlao-nos de
que, finalmente, a vocação agrícola brasileira será retomada, como fator básico da prosperidade nacional.
Como estamos nos restringindo à ocupação de 46 milhões de hectares, o que praticamente quil-se triplicaria a
área agrfcola de hoje no Pafs, é de ver-se que lá pelo ano
2000 talvez pudéssemos inici"ar a ocupaç-ão d6 -ri!stãnte
dos Cerrados, quando o Brasil, iOquestionavelmente-, Us~
sumiria a condição de maior produtor de alimentos do
mundo.
O Corredor de Exportaçio
Foi também por volta da elaboração do I PN O surgiu
a idéia da implantação dos Corredores de ExportaçãO. À
época predominava o desenvolvimento das atividades de
extração de minério de ferro nas cabeceiras do Rio Doce
do Rio São Francisco, na-área do quat:fril"â'ierO ferfffêro
de Minas Gerais. A Companhia Vale do Rio Doce, pro~
prietária di Estrada de -FerrO Vftórfa-a-Minas, que desde
a II Guerra Mundial iniciara a exportaç.ão de minério de
ferro e manganés,_começou a duplicar e a eletrificar as Hnhas de sua ferrovia e, simultaneamente, a implantar um
grande complexo industriãl de mineração em Itabira
(MG). A modernização -de su::i.s linhas, favorecida no
transporte pelo declive do v"ale do Rio Doce na dires:ão
do Oceano AtlântiC-õ;-foi gradativamente aumentando
sua capacidade de transporte e sua produtividade, a ponto de, em pouco tempo. tornar-se sua ferrovfa a de bitola
·__ _
estreita de maior eficiência do munci.o:
Veio o II PND e a CVRD,com base em sua efiCiência
e credibilidade junto à clientela internacional, investiu
grandes somas de recursos ha construção do superporto
de minérios de Tubarão, em Vitóríâ (ES), exatam-ente na
localização litorânea de águas mais profu~9as da A!llérica Latina e do Hemisféi-io Sul - o que-lhe prÕpiciaria
logo depois criar a subsidiária DO~~NAVE.s.A., hoje
proprietária da maior frota de gra"ndes navios granelei-

ros (de até 300 mil toneladas brutas), exportanto minério
de ferro, gusa e semi-acabados e importando petróleo e
carvão mineral, com os mais baixos fretes da navegação
oceânica do m_undÇJ. Regularidade e eficiência nos trans~
porte§ deram en_tão_àCVRD oportunidades de conseguir
contratos de suprimento a longos prazos - a ponto de
credenciá-la, junto ao próprio Governo brasileiro, para a
mineração, o transporte e a exportação do Projeto Gran9e Carajás, no Maranhão.
Agora, como à época do I. e çlo II PNDs, é o Corredor
de- Exportação que tem como espinha dorsal a ferrovia
da CVRD o sistema de logística nos transportes com que
conta Q frojeto Cerrados para alcançar o êxito de suas
metas. Dessa conjugação hã de frutificar, novamente,
para o bem estar dos brasileiros, a economia agrícola do
País.
Basta considerar dois fatores fundamentais para que
se alimente esta certeza:
) a agricultura gera para o mesmo investimento inicial 8 (oito) vezes mais empregos do que, por exemplo, a
indústria têxtil e a indústria da construção civil.
b) a mobilização do Corredor de Exportação, também voltado para o suprimento interno, apenas exigirá
investimentos (de pequeno porte) gradativamente, à meM
dida em que a demanda seja a própria garantia das aplicações.
São fatores nitidamente cinergéticos 1 na medida em
que provocam interações humanas, tecnológicas, culturais, sociais, econômicas e políticas, em mão dupla de
qualquer direção, promovendo trabalho, produção de riqueza e bem estar coletivos..
Açào [nterministerial
Tal é a importância estratégica que tais investimentos
assumem no contexto da economia nacional, que o Po~
der Executivo, promovendo a integraçãO de propósitos e
de esforços entre diversos de seus órgãos, institui- através da Portaria Interministerial nl' 030-A, de 29 de fevereiro de 1984 (publicada no Di~rio Oficial da União,
edição do dia 08/MAR/84)- a Coordenaçio [ntenninisterial do Programa de Exportação do Porto de Tubarão, -intt;'!g_rada por representantes da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), do Mirâstério da Fazenda, do Ministério dos Transportes, do
Ministério das Minas e Energias, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Indústria e do Coméfcio. O
ôrgào terã como coordenador o representante a ser indicado pelo MinistroMChefe da SEPSLN, enquanto seus
demais membros serão indicados pelos titukues dos respectivos Ministérios.
A essa Coordenação compete (a) propor as políticas e
as diretriib; g~r;is a serem observadas no_ Pro_grama, (b)
examinar e ariãlisaf os projetas propostos, (c) submeter
à apreciação dos Ministros de_ EStãdÕ-Õs projetas a serem
inCluídos -no Programa, bem como os respectivos cronogmmas de c_xecução, (d) coordenar ·a captação dos recursos necessários à ímphwtação dos projetas necessáfios e
(e) acompanhar a execução e avaliar os resultados da implantilção dos projetas aprovados.
Como _podemos observar, a própria constituição dessa
Coordenação Interminísterial qemonstra a_ enorme
abrangência do PRODECER em conjunção com aope.racionalidade do Corredor de Exportação Goiás-Minas
Get:a,is_~Espírito Santo, co_nfirmando que o próprio Governo Federal confere importância füri.dã.mental à sua
execução, assim conceitualmente posta, na compreensão
geral, como instrumento efetivo para o reencontro da
economia brasileira com o _de;;e_nvalvimento.
Abrangência, aliás, cuja magnitude justifica de pleno a
proposta, por nós oferecida à consideração de Vossas
Excelências, de se criar nQ_ Senado Federa( ).lma ComissãO Especial para promover estudos e levantamentos
sObre a objetivada abertura de novas frentes de pro~
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dução agropecuária, extrativa e industrial na região dos
Cerrados e em toda a área territorial do COrredor de Exportação com terminal marítimo no complexo portuário
de Vitória-Espírito Santo.
Conclusão
Acolhido o requerimento, o Senado Federal terá a
oportunidade ímpar, porque pioneira, de oferecer à
Nação as evidências de_ como podem ser harmônicos e
até mesmo interativos os Poderes do Estado, quando
sobressaem a toda _e qualquer reivindicação setorial os
interesses superioreS de toda a Nação.
Senado Federal, 26 de março de 1984 . ..,..,.. José Ignácio
Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D<lj!a)- De acordo
Com. Q díSpoStO no§ 29, do art. 76, do Regimento Jnter~
no, o requerimento será despachaao à comissão perman_ente em cuja competência regimental se compreenda a
matéria a ser estudada pela comissão especial que ora se
pretende criar.
_O ~R. ?~ESlDENTE (M oacyr Dalla)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre--Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PlNTO {PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A data que ontem denuiu é gratíssima ao Ceará e ao
seu povo.
O dia 25 de março, de 1984, se constitui o marco indelével de um acontecimento que se aprofundou na história
pátria: a abolição da escravatura em_ terrªs cearenses,
cujo _centenário contou com uma semana:- de- comemowç:ões, assentando-se em uma das praças públicas de
Fortaleza_- a Castro Carreira- um monumento comemorativo, em que homenageados estão as figuras que,
com muita coragem e denodo. deram o passo inicial,
para a abolição do regime escravag_ista _no BrasH,
O primeirO municípiõ ceare.ns~ a abolir a escravatura
foi o de Acarape, isto a 11' de janeiro de 1883, cuja sede é
__ a cida9e de Redenção, que enriquece, com as suas serras
e canaviais, a fisiografia do Ceará.
Este evento, de.certo, influiu no espírito da bela princesa Isabel, levando-a à assinatura da Lei Áurea, 13 de
maio de 1988. em que punha por terra, em nossa estremedda pátria. a mancha negra da escravidão, dando aos
negros a alforria da liberdade, duramente conseguida.
A história nos conta como se desenrolou o movimento
anti-escravagista do Ceará, a luta da seu povo para alcançar tªo desejado desiderato. custando àqueles que
por ele porfiavam~ perseguições de toda sorte, promovidas pelos á_ulicos do poder.
É c.erto que o patljôtico movimento abolicionista cedo
foi despertado na gente cearense, cujo sentimento libertário levaria ao pa!s.um exemplo gignificante d.e amor e
-de respeito à dignidade da pessoa humana.
Talvez, só isto, viesse explicar o epíteto honroso conferido pQr Josê _do Patrocínio, o negro de alma branca, ser o Ceará a Terra da Luz!
E a bat<Jlha encetada pelos meus- e coestaduanos de
V. Ex~s. porque todos somos filhos de uma mesma pátria, una e indivísivel- foi tomando vulto, e, já em 1880,
um grupo de bravos compatriotas tomava a iniciativa de
fundar uma Falange Redentora- denominada "Liber~
tadora Cearense", que coordenaria o movimento em
prol da abolição, destacando-se entre os muitos dos
componentes os_nomes_-de João Cordeiro, José Cofreia
do Amaral. Frederico Borges, Pedro Borges, José Marrocos. Isaac Amaral, Francisco do Nascimento- sobre
quem logo mais me reportarei -,Alfredo Salgado, Carlos Alencar, Justiniano de Serpa (alcancei-o como Governador, ou melhor, Presidente do Ceará, ainda em mi-
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nha meninice, Cruz Saldanha, José Albano, FeHpe Sampaio e Antônio Martins.

Saliente-se, por respeito à verdade histórica, a innuên-:.
cia da mulher cearense na luta contra a escravidão, assumindo papel prepoderante, o trabalho desenvolvido,
com muita abnegação e amor à justa causa~ pelas bravas
conterrâneas- Maria Thomazia e Elvira Pinho, figuras
de excepcional bondade e de marcante patriotismo e que
participaram da campanha contra a esáãvatu-r-a, -desde a
primeira hora até a vitória final!
Quando citei O riãine de_-Francisco Alves do Nascimento, frisei que logo mais voltaria a falar de sua personalidade. Aqui antecipo;-antes mesmo de íalar da participação valiosfssiiTia dO jangadeiro cearensê, na lu ia abOlicionista.
Francisco Alves do Nascimento, de descetldêricia escrava, era negro como os demais escravos e dedicou-se à
vida do mar, utilizando a tosca jangada.
Com forte espírito de liderança entre os seus _companheiros, foi pOi isto designado jangadeiro mar! Integrado de corpo e alma na luta pela libertação das escravos,
foi ele quem induziu os companheiros a boicotar o embarque de infelizes criaturas para os mercados escravagistas do Sul.
Partiu do seu coração, com arroubo patriótico, a
célebre frase.:.. "Pelo porto do Cearã não mais embarcarão escravos!"
Pela decisão heróica, e sobretudo humana que tOmou,
valeu-lhe o honroso tilulo de "Dragão do Mar".
Foi um verdadeiro êmulo de José do Patrocínio~ o patrono maior da abolição.
São de José do _Patrocínio estas palavras qtie escreveu
na Gazeta da Tarde, quando decorria o ano de 1883 e
quando procurava traçar o paralelo entre a ardente
província do Norte e São Paulo, dizendo;
"Ceará é o heroi da aOolh;ão, São Paulo é o castelo
forte do hediõndo do escravagismo."
Esta frase ___deixou ele, com sua pena candente_,
derrama rase nas págins do aludido jornal, exatamente
porque os escravos das plagas cearenses eram embarcados como irracionaís em navios negreiros para o estado
são-paulino já, naquela época, despontando comO o estado lider da Nação.
É justo que se relembrem famílias tradiciona"iS; do Ceará que se empenharam na luta libertária.
Muitos escritos sobre movimento ãboliC:lonista, ilos
contam que, até mesmo na Corte~ o ãbólíciOriisriiO
rense contava com fortes adeptos, representado que era
pelas importantes famílias Jaguaribe e Araripe, istd' no
terreno popular e por Antonio Pinto de MendoilÇa, na
área parlamentar, além de Álvaro Cã.triTrlh-a TaVares da
Silva (conservador), este já em 1884, rfua-ndo do ministério Dan tas, deliberando, então, dar a sua adesãO à ideiã libertadora, embora, como se teve notícüi, cOin vistas
moderadas!
Uma notável figura ·do buêmío, jamais poderá ser esquecida, pelo seu entusiasmo transbordante em prol do
movimento abolicionista: Paula Ney- que induziria José do Patrocínio a visitar o Ceãrá, quC a-o fazê-lo ficou
encantado com a adesão dos cearenscs à campanha que
ele pregara de Norte a Sul do País, víSitndo extirpar a
mancha negra da _escravatura do Brasil.

cea..

Um capítulo de real relevo no movimento contra a escravidão no Ceará ê exatamente aquele em que celebrizada está a campanhu patrocinada pelos jangadeiros c'earenses, dirigidOS--Por Francisco Alves do Nascimento,
sob inspiração de JOão Cordeiro e Josê Correa do Amaral, e como frisa.a.História; três trabalhadores da primeira hora.
t interessante que nesta oportunidade seja transcrita
parte de uma correspondência que José Co~rea do Amaral, de Londres enviou a Joaquim Nabuco.

"Vou pedir-lhe perdão de haver demorado a resR
posta que devo a duas cartas suas e os meus agrade-Cimentos pela remessa do Ubertador. O que se está
passando no Ceará é maraVilhoso. Parece incrível
que essa província faça partt:: do Império. Redenção
ê mais do que um farol para todo o país: é o coffieço
de uma pátria livre.
"É pena que o Ceará não se possa derramar no
Brãsil, invadir os báluartes da Escravidão, onde ela
é realmente poderosa e julga ter as nossas insti-tuições como refêns."
Retomarei - Sr. Presidente - ao desempeJ]_~o dos
nossos jangadeiros, na luta abolicionista.
Presenciavam eles- acabrunhados e desolados, a exp~rtação de irmãos seus, miseras escravos, para o Sui do
País, abertos que estavam os mercados negreiros dosEstados de São Paulo e Minas Gerais.
-Os embarques no Ceará eram realizados na rude e
s(llidajangada que levavam~ "carga", ou melhor- os
cativos para os navios negreiros.
Constrangidos os jangadeiros cearenses com aquele
estado de coisa tão deprimeiite e, assimilando admiravelmente a voz dos que se dedicavam a propagar uma sólida
reação contra o embarque de desventuradas criaturas,
passaram - os jangadeiros - a embaraçar o prócedimento dos mercadores de escravos, ajudando assim, os
chefes do movimento libertário a darem fuga aos escravos e os escondiam no meio da turba rebelada.
Tal atitude, nascida da parte de corações generosos,
não passou despércebiaa pelos ãulicos do poder, acontecendo conflitos armados, em que o rijo pulso e a coragem dos jangadeiros levaram a melhor".
O Sr. Nelson Carneiro aparte?

O SR._ ALMIR PINTO Nelson Carneiro,

V. Ex• dá licença para urrl

Pois não, nobre Senador

O Sr.""Nelson Carneiro- Sinto que o faça um pouco
atrasado, porque V. Ex• acaba de ler um documento que
honr~ a História do Estado do Ceará e a sua luta pela
emancipação dos escravos. Mas, no documento que V.
Ex~ ·acaba de ler, quem o redige, se não me engano, ê
Joaquim Nabuco que lamentava que o exemplo do Cea~rã não se derramasse sobre o Brasil. Ora, nos dias d~ hoje, quem sabe se o exemplo do Ceará, representado na
palavra do seu Governador, Gonzaga Motta, não se espalhani sobre o Brasil, não se derramará sobre o Brasil?
Não será o Ceará. também, pioneiro de uma rrova cruzada de libertação do povo brasileiro? Era este o aparte
que: <:roeria incluir no discurso de V. Ex~. exaltando a sua
iniciativa de recordar, nesta Casa e neste momento, essa
fa~e brilhante da vida do povo cearense: o primeiro a
emancipar os seus escravos, abrindo caminho para o 13
de maio de 1888.
O SR. ALMIR PINTO - Acolho, com muita satisfação; o aparte de V. Ex• Apinas há uma !ilieira diferença entre o que foi feito pelos anti-escravagtstas cearenses pira o Governador Luiz GorTzaga. Na verdade, S.
Ex• já pegou o trem no meio do caminho, porque nada
mais fez o nobre Governador do que_endossar essa campanha movida pela Oposição para as eleições diretas.
Digo ã V. Ex~ que talvez a ela 1 neste momento, não me
atrele, porque acredito que temos que c_umpdr o que está
ria Constituição Federal ,vigente. Não sou contra ~
eleiÇões di retas, como jã disse, nem contra as eleiçõ~ indiretas. Sou homem - como já repeti duus vezes nesta
-Casa - eleito por 8 vezes em eleições consecutivas, em
eleiçOes diretas, apenas, repito, mais uma vez:.....; ...para
mim tanto faz eleições di retas ou indiretas. O que vale é
o homem que for governar a Nação".

Março de 1984

Disto resultou o ter~se feito da_jangad~ "o pequeno
soalho, à flor das ondas, símbolo abolicionistia."
A propaganda anti-escravagista, pelo ato, e traduzida
·pela força da palavra, caracterizada, no fato, de que,
apesar de pequena a população escrava da província, ela
ia se libertando, de tal forma que se poderia afirmar, que
no dealbar do ano de 1884, não mais haveria escravo no
Ceará, e, a data para solenizar tão magno acontecimento, foi fixado em 25 de março.
Houve então uma imensa explosão_ de alegria. Aqui
transcreverei os registras da época.
"Na Corte, foram as festas promovidas, ao mes~·
- mo tempo, pela Confederação Abolicionista e pela
- Sociedade Abolicionista Cearense, da qual Paula
Ney era a alma, sendo membros influentes vários representantes das duas citadas famílias: Jaguaribe e
Araripe, inclusive o literato e jurista Araripe Júnior.
Chamado do Norte, chegou ao Rio, Francisco
Alves Nascimento, dragão do mar, o jangadeiro, na
véspera da festa, tendo tido recepção estrondosa.
Foi saudado_ em prosa e verso, havendo passeata
abolicionista. No dia 25, a Gazeta de Nodclas, deu
edição especial comemorativa, brilhantemente colaborada.
No Theatro Polyteama, em Fortaleza- foi, pela
primeira vez, executada, sob regência do seu autor,
a Marselbeza dos Escrav03, composição musical do
dedicado abolicionista D-i. Antônio Cardoso de
Menezes e Souza, filho do Barão de Paranaciacaba,
funciol}ârio do Tesouro."
Indiscutivelménte, a liberação dos escravos no Estado
do Ceará repercutiu nos quatro pontos da pátria, e até
- mesmo no exterior, em Paris, por exemplo, onde se enco_I!_trava José do Patrocínio.
Jornais da época noticiam que o "inolvidável Patroc(nio dirigira da Capital francesa, em 22 de março, uma
C(lrta a Victor Hugo, pondo-o a par do movimento abolicionista no Brasil~ adiantando até que, dentro de 3 dias,
uma província brasileira, a do Ceará, "graças aos esforços de associações abolicionistas seria considerada liberta do cativeiro".
Para fortalecer mais e mais o espírito de luta da gente
cearense em prol da liberdade escrava, Patrocinio pediu
ao genial poeta "uma palavra de animaçio, de conselho,
de encorajamento ao Imperador no sentido da Abolição".
A resposta foi dada, no dia 25 de março, 'coincidindo
com o banquete festivo, com que se comemorava a vitória da Abolição na Terra da Luz!
Proponho-me a ler, ipsi-UteriJ, a epfstola de Victor
Hugo, dirigida a José do PatTocínio, em resposta a que
lhe mandou.
"Une province du Brésil' vient de declarer
l'esclavage aboli.
C'est là une grande nouvelle!
Vesçlavage c'est l'homme remplacé dans
l'homme par la bête; ce qui peut rester
d'intelligence humaine dans cette vie
animale de l'homme, appartient au maitre,
selon sa volonté e.son caprice.
De là des circonstances horribles.
Le .Brésil a un empereur; cet empereur est
plus qu'un empereur, ii est un homme,
Qu'il continue. Naus it! félicitons e nausl'honorons.
Avant la fin du díecle, l'escavage aura
disparu de la terre.
La liberté est la loi h.umaine.
"Naus constatons d'un mot la situation
du progres: la barbarie recule, la civilisation avance".
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Pelas tendências emancipadoras de Pedro II e a admiração tributada a_ Victor Hugo, a missiva que este lhe dirigiu teve grande ínnu_ência no es·píríto do m-anarca brasileiro.
Um outro documento histórico foi o relatório apresentado em maio de 1984 pelo Ministro da Agricultura
do Gabinete lafayette, Affonso Penna, onde se lê 'éste
trecho acerca da liberdade do Ceará:
"Cabe-me o prazer de registrar que uma provinda do lmpCrio conseguiu emancipar todos os es-cra-

vos existentes em seu território. Desde o dia 25 de
março último, o Ceará viu alforriados todos os seus
escravos. sendo solenizado o grato aco-ntecimento
por mostras de júbilo, não só na mesma província,
mas em outras e nesta capital. Enquanto de outro
modo não houver por bem providenciar o-pocfer legislativo, as taxas provinciais, de I :5001000 sobre a
entrada de cada escravo _e de I OOlOOO anuais sobre
os serviços de cada um são garantias eficazes de Que
a propriedade servil jamais se mostrará no solo daquela circunscrição do Império."
Aí, está, Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste modesto trabalho, a homenagem que presto, neste 25 de março
de 1984, aos bravos <:earenses, alguns ainda os conheci já
em idade provecta, e que_ com muito destemor e· patriotismo lutaram abn.egadamente para extirpar da terra cearense a mancha negra da escravidão!
Sr, Presidente, jã havia es_crito este modesto trabalho
quando recebo de Fortaleza o jornal O Povo, que traz
um artigo no editorial muito interessante:

A Província do Ceúá não possui mais escravos".
A esta proclamação do presidente Sátíro de Oliveira
Dias troaram os canhões da fortaleza d'Assunção,
os sinos repicaram nas igrejas e a cid.ide de Fortaleza, com seus 30 mil habitantes, ergue-se em festas.
Era o dia 25 de março de 1884 e a cerlmôriia histbrica tinha como palco a modesta Praça da Estação,
ainda agoi-a acanhada em sua idumentária mas rica
em tradições.
Há 100 anos precisamente o Cearã proclamou a
abolição da escravatura e se tornou a Terra da Luz.
Não fez uma lei. O gesto dos heróicos abolicionistas
era mais do que a vo-ntade do Governo: Era a ~Pi
ração do povo que; assim; teve a encarnação de sua
vontade numa Declaração do Direito de Liberdade.
E tudo se cumpriu com rjgor para dar conseqUência
ao fato, já antes fortalecido em súas bases por um
homem simples do povo. Foi Francisco- José dO
Nascimento- o Dragão do Mar- que voara pelos
ventos a mensagem que brotava da nossa alma:
"Neste porto n1lo apartarão mais escravos".
E impressionante como os fatos se desenrolam.
Não há história que- nãO tCflha seu bÚço- no povo. É
dele que se irradiam todas as manifestações, alcançando os clérigos e-, por tabela, absorvendo os
polfticos e outros segmentos os influentes da comunidade. A abolição da escravatura negra assim se
fez, expandindo-se em círculos concêntricos pelo
Ceará inteiro, até tomar o território brasileiro,
como um sinal de vontade e de ideal.
Antes, portanto, da Lei Áurea, jâ o Ceará esrava-na frente, pela voz de sua gente mais humilde. Por
certo que teve seus líderes, que convergiam nesta
causa sem se darem conta das suas diferenças ideológicas, religiosas e sociais. O ideal abolicionista
pairava sobretudo, na medida em que traduzja um
sonho de liberdade, que deveria ser não .de algUns,
mas de todos,
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DecorridOs 100 anos, voltamos os olhos para trás
e, na verdade_, sentimos_ uma força nos volver os
olhos para a frente. O ideal não se basta jamais. Requer cuidados constantes para não se apagar. nescomemoramos
te_sentido que o _centenário que
nos seduz com o futuro, onde as forças que nos es_preitãm são estranhas e duvidosas.

ora

e

Na abolição dos escravos de cor era o sonho de
liberdade que nos animava. Tanto que já havíamos
grit~do contra a escravatura indígena, rogando alforria ã Coroa Portuguesa. Esta vocação de liberdade, decerto, não terminou neste gisto de 25 de
março. É algo que ainda está na alma do povo. l:. alguma coisa que-tem força de gigante e humndade de
-andorinha. É uma vocação persistente que agora,
nestes novos tempos, depara-se com espanto com
diferentes formas de segregação social, de discrimin-ação e de oPressão.

Os cem anos da abolição devem ser, para os cea-renses, um instante de reflexão. Urge se pensar no
que se tem pela frente e, na verdade. muito se há
ainda o que fazer. Importa, pois, olhar para a história não apenas na sua expressão de caminhada. É
preciso vê-la como algo que não se perlustra de uma
vez, não se consuma na trajetória, não se isola em
compartimentos temporais. A abolição da escravatura deve ser entendida, _sobretudo, como se fóra
uma prece. Ela se deve afirmar como a oração do
Ceará por amor à vida e à criaÇão.
Era o Qt.iC~tínha: a dizer. (Muito bem! Palmã"s.)

O SR. PRESID~TE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

6 SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. CPr~nunc.ia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 8 do corrente tive. oportunidade de fazer um
pronunciamento nesta Casa, no qual'inseri tópico de carta dirigida _pelo Escritor Guilerme Figl!eiredo ao jornal
O Globo, edição de 29 de dezembro passado. Referido
tópico foi o seguinte:
Acho imoral e antidemocrática a compra devotos, seja co~ dinheiro próprio, seja com favores do
Estado, de qualquer natureza. Esta é uma posição ética; fàia d~la não há democracia. Há suborno.
Publicado o meu pronunciamento, mandei-o ao Sr.
Guilherme -Figueiredo, que acusou ã remesSa, didg'indo~
me breve cartã~, cuja leitura passo a proceder:
"Prezado patrício Senador Luiz Cavalcante.
Muito grato pelo seu pronunciamento do dia 8
dQ corrente, que muito me honra, e também pelo
envio que me fez do mesmo. A sua defesa da posição ética do homem público e da atividade política
é lição a ser aprendida, e sem cujo aprendizado não
existe democracia.
Com os melhofes cumprimentos do
Guilherme Figueiredo.''
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao profligar a desenvol-- tura daqueles presidenciáveis que se valem de meios não
éticos para chegarem à Presidência da República, não estou sozinho- como viram V, E.x's -,mas em muito
boa companhia, posto que na honrosa companhia de irmão do Senhor Presidente da República. (Muito bem!)

-OSR. PRESIDENTE (Moacyr DallaL_..: Concedo-a
palavra ao eminente Senador Virgílio Távora,
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O SR. VJRGILJO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia

o seguinte discurSo-. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente,--Srs. Senadores:
Já teve este Plenário o ensejo de ouvir, pela voz abalizada do Senador Almir Pinto, da satisfação que tem o
cearense pela data que hoje transcorre.
Não poderíamos nós ficar em silêncio, quando vivemoS o 25 de Março, que durante muito tempo foi marco
para a assunção função do Governo dos seus diferentes
Presidentes antes de 30, Governadores após 30, neste
momento de tanta vibração em todo nosso Estado.
Libertário_ foi sempre o cearense nas lutas que teve
contra a natureza e que mantém até o dia de hoje, contra
a seca, que lhe calcina o chão, de onde há que tiT-ar a sua
sobrevivência. Libertário fOi contra todas as opressões:
De 45 a esta parte, até o ano de 64, quando as eleições
se pro~essavam para a escolha de seus dirigentes, sempre
a rebeldia desse povo __se manifestava no jogo governo e
oposição, onde todos assistíamos a ocupação alternada
do então Palácio da Luz, hoje Palácio da Abolição; pelos
partidos que se antepunham.
Esse-espírito de rebeldia do cearense o fez, já nos idos
longínquos de 1850, pÕr seu Deputado-Geral- note-se,
naquele tempo não eram deputados federais, eram
·deputados-gerais - por seu Deputado-Geral Pedro Pereira da Silva, apresentar já o primeiro projeto que instituia o Ventre Livre, e que, sucessivamente combatido pclos poderosos da época, renovado em 50. e mais uma vez
em -s-2, serviu sempre como fanal para a luta que muitos
anos após irTa desenbocar, nos idos de 71, na chamada
Lei do Ventre Livre que desejava, naquele tempo, como
pioneiro, 21 anos ãrit~s de se processar o primeiro grande
diploma legal contra a escravatura do Brasil, a lei a que
atrás nos referfinos? Não só a não escravatura de qualquer rebento de escravos como também a imperiosidade
da negativa que haYeria de ser dada à separação de um
casal de negros que tivesse filho.
Naquele tempo- não queremos recordar, aqui, a esta
Casa. tantõs anos não passado por este Parlamento a.fora -, o Yendava] de paixões que se desencadeou, a verdadeira cruzada que se fez contra esse homem que era
pioneiro, Jaz-nos, no dia de hoje, recordar o seu nome, já
esqu~cido brumas do passado, como aquele que ousou e
que. convicto de que sua idêia estava certa, levou às últimas conseqüêndas aquele seu gesto, o gesto altivo, que
veio, muitos anos depois, ser confirmado pelo Império.
O Ceará sempre foi uma terra que respondia a esses
anseios, a esses gritos libertários. Muitíssimos anos antes, dezesseis anos, para sermos preciso, antes de se falar
em abolição de escravos na terra, já aqueles mais esclare- ~ido_s, aqueles que justamente tinham dentro de si aquela
chama de ideal que não perecera com o fracasso d.o seu
Deputado-Geral, inidormidámente trabalhavam no sentido de fazer as libertações seccionais dos escravos.
Tivemos um exemplo - recorremos às anotações,
pafã não ser infiel com nenhum dos munic1Pi0s- -como
uma marcha de Uma idéia que se avolumou e que cresceu
como bola de neve: Desde i" de janeiro de 1883, com a li~
bertação no Município de Acarape, seguindo-lhe sucessi~
vamente neste ano: ê início do seguinte Pacatuba, São
Francisco, ltapagé, Icó, Baturité, Maranguape, Messejana, a grande Capital do Estado -Fortaleza~ Caucaia,
Pedra Branca, Pereira, Viçosa, Canindé, lbiapina, Varzea Al~gre, P-entecoste, São Mateus, (Jucás) Trairi, Jaguaribé, Brejo Seco - hoje Araripe, Santa Quitéria,
Sobral, Jaguaruana, Arac~ti, Lavras, Cachoeira (Solonópolis), Acaraú, Russas, até chegar a Missão Velha, no
dia 20 de março de 1884.
Dizer do que foi a explosão 5 dias depois na Capital,
quando da notícia que o último daqueles municípios cearense havía realmente libertado s~uS escravos, é despi~
cicndo. é odioso. Aqui, com tintas bem marcantes, o
nosso eminente colega de Bancada, Almir Pinto, já o fez.
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Mas, diríamos, Sr. Presidente, Srs. Senidor~:g_~e não
foi tão fácil, como há de se pensar, a libertação dos escravos no Ceará. Nús_temos horror justamente a nos
debruçarmos sobre a História, e sempre--olhamos os fatos aligeiradamente, principalmente por suas marcas
cronológicas. O Ceará, castigado pela seca, fora do ciclo
da cana-de-açócar, não tínha o emprego de grande mãode-obra, mas justamente por isto era o grande empório
de venda de escravos em todo o Norte e Nordeste do
Brasil. Lá, havia o que hoje fazem os especuladores com
o dinheiro, a especulação escravagista para toda a região. E a reação havida por aqueles que detinham o poder económíca na época só -páder ser avaliada pelo tom
das polémicas travadas.
MartiriZado pela natureza, não só pelo climá Coino
também pelas condições hidrogeológicas, Fortaleza não
tinha porto. Veio a ter, um praticamente, _organizado em
nosso Governo, primeiro, nos anos de 1962. Então, o
embarque se fazia, àquela época, através de jailgad3.s,
através de barcaças postas além do quebra-mar, além da
pancada do mar. E, ai, o papel desempenhado pelos jangadeiros, o papel desempenhado barcaceiros, o papel desempenhado por aquele simples barqueiro.
Neste momento, em que no dia de hoje todo o Ceará
comemora com tanta ufania esta data, nós devemos,
num momento de reflexão, olhar esses homens humildes
que, enfrentando a força do dinheiro eõtão n!PreSentaCfa
pelo monopólio escravagista quê-eXistía- Praficari1eÍIIe no
Nordeste, na cidade Fortaleza, a ousadia desses homens
que realmente decidiram, inicialmente riào nlais .embarcar maís escravõs, aureolando figura-do dfagão -do_mar
como símbolo da resistência cearense.
Hoje, passado tanto tempo, quando o correr dos anos
nos faz esquecer das pessoas e olhá-las a distância, numa
perspectiva que só faz diminuir os fatos~ nós, nesTe ri10mento, Sr. Presidente, como integrante_ da Bancada c_earense nesta Câmara, dizemos com orgulho -que o Ceará
justamente é Terra da Luz, não -pelo sol que iluminii as
suas caatingas ardentes, as suas praias verdes, mas Terra
da Luz, que trouxe luz ao Brasil nesta caminhada gloriosa que terminou com .a Abolição da Escravütura em
1888. (Muito bem! Palmas.)

a

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou-me permitir incursion.ar pelos problemas do Partido do Governo repetirido, alíáS, o que fez, há poucos
dias, o Senador José Lins, quando analisava a ida do Senador Affonso Camargo ao Gabinete Militar da Presidência da República.
1:: estranho, Sr. Presidente, que o Partido do Goverrio,
particularmente, através da fala de -um preSidenciável e,
por incrível que pareça., o próprio Ministr-o da Justiça,
pretenda fechar questão em relação à emenda. ora sob
exame do Congresso Nacional, que pretende estabelecer
eleição direta para Presidente da República. A emenda,
como se sabe, é de autoria do Deputado Dante de Oliveira, do PMDB.
O que se pergunta, Srs. Seiladofes, é por que o Partíâo
do Governo pretende o fechamento de questão-. Quãi otemor na aprovação de tal emenda, se o que se comenta
nos bastidores é que o Senado da República, através de
sua representação governista, não permitirá a aprovação
daquele direito que deveria ter o povo brasileiro de escolher o Presidente da República?
Pa.rticularmente não acreditamOs que isto venha a
acontecer. Não é pOssí\;el que o Partido do Governo,
atravês do seu Diretório Nacional, venha a propor o fechamento de questão. Porque, numa a~álise ainda que li-_
geira, cometeria esse Partido uma ín8enUídade muito

grande, porque permitira que nesse momento em que alguns deputados ainUa indecisos, que ainda não se wanifestaram a favor das eleições diretas, tão logo o Partido
feche questão, alegariam que seriam favoráveis às
eleições diretas e. que não poderiam, portanto, votar a
emenda à Constituição porque o seu Partido os proibiu.
Quer-me parecer, portanto, que o PDS nà_o irá ao extremo de fechar questão. Se bem que, até agora, pelo menos aqui no Senado da República poucas manifestações
ouviplos na defesa das eleições diretas.
E, neSta linha de raciocínio vou além, para analisar o
chamado pretendo diálogo que volta e meia chama a
atenção dos poHticos. Uma hora é a chamada concili_ação nacional, que não ê conciliação, seria apenas um
pactO das elites. Costumo l~mbrar o grande Presidente
Outra. esquecendo o que houve, o Presidente Outra di-zi3-exatamente que era-preciso conciliar para governar a
Nação. Mas nunca se proibiu que sucessor do Presidente Outra fosse escolhido pelo processo direto e pelo processo secreto. O Presidente Outra, realmente fez o chamado entendimento nacional. Mas, as regras foram
mantidas para a escolha do seu sucessor.
Essa conciliação, hoje, surge falsa, como o chamado
diálogo também se apresenta de uma maneira intempestiva e s_em qualquer base. E por quê? Partamos da hipótese, eu não diria absurda, porque eu não sei o que o
PMDB vai decidír, mas. vamos e.xaminar se o Governo
pretendesse dialogar com o Partido da Oposição, com o
meu Partido e com os outros partidos. No nosso caso,
nós iríamos dialogar com quem, Sr. Presidente? O Sr.
Ministro_ da Justiça fala uma linguagem, o Ch.efe da Casa
Civil, outra. As hostes do PDS não se en.tendem. O
PMDB iriu conversar com quem?
O Sr. Almir Pinto- Com aquele que falasse melhor.
O SR. ITAMAR FRANCO- Diz o Senador Almir
__ Pinto_; "Com aquele que falasse melhor". Eu não sei se é
aquele que usasse melhor o vernáculo ou aquele_que pudesse enganar melhor. Cada vez mais, torna-se difícil
analisar com quem nós conversaremos. Dir-Se-á: com O
Presidente da República. Seria lógico, se o regime é presidencialista, se a.vontade do Chefe da Nação deve ser
examinad~ a sua palavra ê uma palavra que deve ser,
também, meditada.
Mas Sua Excelência _o Senhor_ Pr~?Sidente da República, num dos seus últimos pronunciãmentos, o que disse?
Disse _que a eleição direta, neste instante, significaria a
caSsaÇão do colégio -eleitoral, colocan-do, assim, também,
uma barreira no diálogo. Ora, se Sua Excelência entende
que o restabelecimento do processo direto seria a cassação do colégio eleitoral, é claro. que o Presidente da
República ...
O Sr. Virg.1io Távora- Isso se chama colocar limites,
mas não barreiras; limites sobre que conversar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu até gostaria que V.
definisse os limites e as barreiras colocadas, para ver
se nós ...
O Sr. VirgflioTávora- Barreira~ não; limites,
sim. Sua Excelência conversa, faz qualquer conciliação,
ou o termo que V. Ex~ deseja, conciliação, entendimento,
desde que se respeite o que está estatuído na Constituição para o ano de 1985- quer dizer, eleição pelo colégio eleitoraL Isso, parece-nos, estâ claro. Se é justo ou
nào é justo, são outros seiscentos mil réís, outra conversa. Mas se Sua Excelência o Senhor Presidente da República estabelece esse limite, se Sua Excelência fica justamente dentro daquilo que a Constituição estatui, não ê
de admirar. Admirar seria Sua Excelência o Senhor Presidente da República estar contra o que existe na Constituição.
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O Sr. Virgi1io Távora- Mas aí não somos nós que estamos fazendo essa ·exegese. Parece que o Senhor Presidente disse tantas vezes isso- não foi uma vez que Sua
Excelência repetiu, mas algumas. Pode ser que, justamente, não seja do agrado do ilustre representante de
Minas Gerais - estamos de acordo - mas isto já foi
dito muitas vezes isso aí pelo Primeiro Magistrado da
Nação.
O SR. ITAMAR FRANCO - Então, veja Senador
Virgílio Távora, quer dizer que os defensores do chamado díálogojá teriam o limite que diz V. Ex'O limite, neste momento, significaria ...

O Sr. Virgílio Távora - Mas, o que é diálogo? O
problema é que V, Ex~ parte do princípio de que diálogo,
de que entendimento é a rendição incondicional do outro
lado. Só isso.
O SR. ITAMAR FRANCO -_Não, só quero ligar-me
a linha de raciocínio de V, Ex• porque esse é um ponto
muito interessante o PMDB deve estar atento a ele.
V, Ex• disse que o limite seria exatamente a manutenção do status quo do colégio eleitoral. Esse colégío
eleítoral, então, V. Ex~ acha que deveria ser mantido
como está ...
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex~ está equivocado. Não
demos nenhuma opinião própria. Estamos dizendo a V.
Ex• o que acontece, os fatos que existem. Justamente, o
Senhor Presidente da República pôs um limite - conversava - e sem eu ser seu porta-voz, afirmo que Sua
Excelência ainda está no mesmo pensamento, uma reforma constitucional ampla que respeite o colégio eleitoral
em 1985.

·o

SR. ITAMAR FRANCO- É quanto a isto que desejo chamar a atenção de V, Ex•- não quero nem imaginar se esse limite é para menos ou para mais infinito.
O Sr. Virgílio Távora -

E: para mais.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex:• já colocou ...
O Sr. Virgílio Távora- Aí é que há o equívoco, Não
fomos JióS ciue colocamos - foi o Presidente.

O SR. ITAMAR FRANCO - ... dentro dos limites
V. Ex• acha, por exemplo, que o diálogo teria
qu_e, necessariamente, se existisse- apenas para um efeito de exercfcio intelectual de V. Ex• meu- esse diálogo
não poderia ultrapassar a barreira do atual colégio eleitoral. Só quero saber se é isto o que devo ou não entender.

~x.lstente-s.

e

O Sr. Vlrgflio Távora- V, Ex• deve entender que Sua
Excelência o Senhor Presidente da República acha. Atribuir o achar do Presidnete da Repóblica ao achar dos
membros do Congresso é demais. Não haveria unanimidade de pensamentos.

Ex~

O ~R. ITAMAR FRANCO -Senador Virgílio Távora~._

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas é ai onde quero
chegar. Creio que Sua ExCelência o Senhor Presidente da
República ainda é o presidente de honra do Partido de
V. Ex~ ...
O Sr. Virgílio Távora -

Ainda, não! .t.

O SR. ITAMAR FRANCO tempo ..

Usei o advérbio de

O Sr. Virgílio Távora- Sua Excelência é o presidente
de honra.
O SR. ITAMAR FRANCO- t-alei ainda mas V. Ext
confirma que é. Então, deixo o ainda como advérbio.

O Sr. Vir-gílio Távora- "Ainda" é muito restritivo
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O SR. ITAMAR FRANCO~~. tudo bem! Se o pre-.
sidente de honra diz a.ssirn...

-

O Sr. VIrgílio Távora- Estamos Ouvifldo ...
O SR. ITAMAR FRANCO-- Mã:s, o Presidente de
honra do Partido de V. Ex•, o ilustre Presidente daRepública, diz que esse colégio é intocável. Correto? Foi o
Presidente, e não V. Ex:•
O Sr. Lenoir Vargas -

V. Ex• estã equivocaào ...

O SR. ITAMAR FRANCO --Eu acabei de ouvir,
agora, o Senador. Estou, inclusive, questionando S. Ex•
S. Ex• me disse...
O Sr. VlrgOio Távora - PerCfãO~- Veja bem: o Presidente dis~e limite - não é uma barreira, mas um limite
~seria a eleição direta para 1985...
-

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja o que Per8UntC:i a
V. Ex• ...
O Sr. Virgfilo Távora- Quer dizer, o Colégio Eleitora! para 1985 está escolhido.
O SR. ITAMAR FRANCO -Nós não devemos é-temer as palavras, exatamente é o que eu quero esclarecer
a V, Ex• O que se entendeu na fala do Presidente da República, pelo menos o que ficou claro- se eu estiver errado V, Ex• por favor, pode modifiCar o'meU p·enSârilento - é que se o Congresso Nacional aprovar as eleições.
diretas para Presidente da República estaria cassando o
Colégio Eleitoral. ~ verdade ou não?
O Sr. Virgílio Távora- Disse! O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex', Senador Lenoir
Vargas, está satisfeito caril essa eXpressão~- que o -Presidente da República afirmou que se o Congresso Nacional viesse a aprovar as eleições diretas para Presidente da
República estaria cassando o Colégio Eleitõral?
O Sr. Lenoir Vargas- Eu não tenho comigo· as declarações do Presídente da República, de modo que eu não
sei se exatamente ipsis litteris, verbis virgulisque, foi iSto
que o Presidente da República disse.
O SR. ITAMAR FRANCO- O Senador Virgílio Távora concorda ...
O Sr. Virgilio Távora- A afirmativa foi transmitida
por estações de rádio~ por jornaiS, uma ou três-·vezes,·e
não foi desmentida.
O Sr. Lenoir Vargas- A admitif-as eleições dlfetas;seria o meSmo que cassar- os Iniridatos daqUeft!s que_ (Oram escolhidos nas eleições de 1982, como delegados ao
Colégio EleitoraL Isso é o qu-e me parece, porque eu não
tenho a memória tão boa como a de V.' Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- A memória de V. Ex• é
boa, a minha também o ~. mas o Senador Vir:Sílio Távora concordou ...
O Sr. Lenoir Vargws- Não me lembro que· tenha havido qua'iquer referência a Congresso Nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO --A verdade é que nós
não precisamos temer as palavras, nós temos que buscar
o sentido em que se expressou o Presidente da República.
O Sr. Lenoir Vargsu- O que, aliás, coincide com o
que V. Ex• disse, também, ao iniCiar o seu discurso, que
aqui, no Senado da Repúbtica, não há guarida Para eisa
tese de modificação da Constituição, no sentido de fazer,
em 1985, eleições diretas, justamente em- vírtude de um

pensamento semelhante àquele do Presidente da República.
O SR. ITAMAR FRANCO - Eu nâo .disse propriamente _que não há guarida, eu disse que até o momento
ainda não ouvi, de certas vozes, principalmente. da Liderança do Governo, nenhuma defesa das eleições diretas.
Agora, eu creio que V. Ex• tem razão. Ad que parece, o
Senado da República não aprova, neste momento, vou ressaltar - as eleições diretas para Presidente da
República.
Isto ê fato, Senador? V. Ex• poderia responder-me,
isso é verdade?

O Sr. Lenoir Vargas - Esse tipo de eleiÇões diretas
que, neste momento, os partidos minOritáffos defen- dem ...
O SR. ITAMAR FRANCO-- ESse monlf:fito será até
1990, como preconiza o Senador. Virgílio Távora?
O Sr. Lenoir Vargas- ... a minha impressão é de que
p Congresso não aprova.
O Sr.
nho ...

Vfi'g~1fo

Távora- Não, nãà,--inais um pouCr_ui-

O SR. ITAMAR FRANCO - Há muitos anos, eu
ouço o Senador Virgílio Távora, acho que S. Ex• foi um
profeta. O Senador Virgílio Távora parece que acertou.
Ele di"zja a nós õUtrOs qui:: aqui chegávamos, em 1975, no
Senado, que só em 1990 nós teríamos eleições diretas
para Presidente da República.
Virgflio Távora- Não, nós dizíam~s que lhe
iríamos dar uma chance em 1990. Mas faz tanto_s anos,
15 anos, não?

O Sr:

O SR. ITAMAR FRANCO - ~ão, são poucos anos.
V. Ex' não mantém esse pensamezlto de 1990? V, E~• jâ
caiu um pouquinho a data?
O Sr. Virgl1io Távora- Não é negociação? Nós podemos deixar para !989, uma pequena "negociaçãozinha"
para 1989 ..
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não admite, Senador Virgílio Távora, as eleições diretas para ·agora,
1984?
O Sr. Virgíllo Távora- As eleições diretas para agora
ferem o que estã na Constituição, e nós não achamos
prudente, não achamos conveniente, no momento, tocar
na Constituição, mudando essa data. Isto foi dito pelo
Senhor Presidente da República e endossado pelo Partido. Nós, c_omo Líder do Partido, em exercício, não
podíamos ter outra opinião,
O SR: ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Távora, o interessante ê que esta ConstituiÇão já foi tão alti!- ·
rada, ihclusive com o Congresso fechado, já foi modificada nÕ interess_e do casuísmo do Governo, que é .com
uma_certa tristeza que nós ouvimos- não de V. Ex•, que
representa a liderança do seu Partido - o pensamento
do Governo de_ que, neste momento, acha que não pode
alterar a Constituição. Quantas e quantas vezes, repito,
ela foi modificada, foi substancialmente, alterada, sempre de acordo com o interesse do' Governo?
O Sr. Virgílio Távora - Poder alterar, pode. Tanto
que ele apresenta alternativas para modificar ã Constituição. O Governo não acha conveniente- porque po~
der é algo muito relativo - no momento, é se tocar na
data estatuída para as últimas eleições indiretas, a se ferirem para Presidente, no Brasil. t um pouco diferente.
Tanto que, segundo estamos informados, vem uma proposta nesse sentido. Estamos- informados, não estamos
afirmando que venha ..
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O SR. ITAMAR FRANCO-- V. Ex.• apenas está informado?

--o Sr4 Virgílio Távora- ~.estamos informados. Uma
proposta ampla de reforma constitucional.
O SR. ITAMA-R FRANCO - Quer dizer, com essa
pretensa reforma constitucional, partida do Governo, aí
nós poderemos modificar a Constituição?_

O Sr. Virgílio Távora- Desde o início estamos- dizerido: modificar, pode-se modificar.
O SR. ITAMAR FRANCO - Neste caso, a ConstitUição não precisa ser respeitada.
O Sr. Virgílio Távora- O que S. Ex• acha inconve- riiente é a mudança da data ...

O SR. ITAMAR FRANCO -Quando parte do Governo, realmente a Constituição pode -ser alterada.
Qu<iri.do há o interesse da Nação, que é o caso, agora, da
emenda do jq_vem Deputado peemedebista, a Constituição se torna intocável. Agora, se ela vier do Palácio
do Planalto ...
O Sr. Virgflio Távora- Não se torna intocável, tanto
que o Palácio se propõe, não sabemos se o fará. Mas V.
Ex.• espere o d(a 31, quer dizer, é o fim desta semana, ...
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• acha que-até o
firri deSta semana virá?
O Sr. Virgílio Távora- Não! Digamos até o fim de
semana, porque Sua Excelência o Senhor Presidente da
República, a 31 de março, no seu pronunciamento, presumimos -gostou do termo?- presumimos que anunciã-râ esse envio. Presumimos.
_O Sr. éid ~ampaio -

Permite V. Ex• u~ aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- É um prazer, é uma alegria, ouvir V. Ex•
- O Sr. Cid Sampaio - Senador Itamar Franco, a sua
análise é precisa. E eu vou um pouco mais longe; o exemplo das cúpulas dirigentes reflete-se na grande massa popular de um país. Todas as vezes que os interesses de
uma facção, todas as vezes que uma coisa que beneficia
um lado mais que beneficia o outro ê: feita por quem detém o poder, isso influi não só no julgamento, como na
própria formação do pensamento e do caráter nacional.
Nós tivemos uma Constituição aprovada, depois modificada especialmente para que se ganhassem as eleições.
Foi criada a vinculação de votos, depois de criada avotação indireta, ainda foi criado esse apêndice esdrúxulo,
qu.e é a representação de um Partido majoritárk> num
Colêgio Eleitoral, violando profundamente os princípios
básicos .da_nossa Constituiçào. Senador Itamar Franco,
uma constituição- eu não sou advogado, não soujurísta - uma constituição não é uma brincadeira, seus termos representam ~Jguma coisa. Quando se diz "República Federativa"; quando se diz que "Todo poder emana
do povo ... "; quando se fala em Federação, esses conceitos englobam uma série de principias, e há uma transferência, há uma delegação. Quando se modificou a Constituição, estabelecendo-se que a eleição, antes díretas,
passi-se a ser indireta, nada mais se fez do que mudar-se
o meio com o objetivo de eleger-se o Presidente. Portanto, fazê-lo representante da massa popular, conseqüentemente representante do povo, que detém o poder maior,
é legítimo, mas quando se cria alguma coisa que burla
ess.e princípio, ele deixa de sei representativo, Num debate, em que aqui estava presente o ilustre Líder, Senador Aloysio Chaves, S. Ex' dizia que os seis representantes do partido majoritário das Assembléias eram representantes dos Estados. Como podem ser representantes.
do Estado, se o poder emana do povo, e quando o Esta·
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do delega poder, delega a representantes que ele elegeu?
E quando se escolhem seis representantes de um Partido,
eles deixam de ser representantes do povo, do Estado,
para serem representantes de um Partido. Não foi para
equilibrar a Federação que se fez isso, foi para burlar o
direito de escolher seus delegados àquela facção de elei~
tores que votou nas oposições. Observem, o Colégio
Eleitoral é composto de Deputados que representam o
povo, Senadores que representam o Estado, Deputados e
Senadores eleitos pelo voto direto do povo, DepoíS, se_se·
queria dar maior número de representantes ao Estado,
esses representantes deveriam ser escolhidos por todo o
povo daquele Estado, mas usaram um artifício, unia -b-urla, de apanhar os Deputados _eleitos às Assembléias Legislativas, que _ê um outro poder e nada tem que ver com
o poder federativo para escolha de seus dirigentes, e entregaram ao partido majoritário, roubando doS ou:tfos a
representatividade assegurada pela Constituição, que declara que todo poder emana do povo. Portanto, quando
se fala em acordo, se admite o limite, como diz o ilustre
Líder, meu amigo Virgílio Távora, que_hâ um limite,
contanto que a eleição seja indireta. Então emhrecha-se
na Constituição um disposíiiVo que· assegure a-Yli"ória -de
uma das facções desrespeita-se o princípio bá"sicO dessa
Constit-uição e dá-se comO limite o respeito àquele_ dispo:
sitivo que, antecip"adimente, assegura a -vitória um~
das facções. O povo vê isso e entende. Mas tenha a certeza de que o povo passa, também, a trajacear nos seus negócios porque o exemplo vem de cima. E quandO se usa a
burla. quando se procura encobrir um apareftte vestimenta constitucional, alguma coisa que diz respeito à
própria Constituição, isso reflete na ãl.ma do Póvo. Nós
não estamos destruindo somente um pa(s, economicamente, com correção tn(fri.etária, com juro, com ·effij:n·éS-~
timos, com submissão, com tudo: nós estamos aluindo o
próprio caráter nacional, através dos exemplos das cúpulas, para permanecerem no poder, usarem todo e qualquer artifício, com tanto que o poder não lhes escape da
mão. E para quê? É para conservar o que está aí, ê para
continuar tudo isso que infelicita o povo brasileiro? O
que é que se pretende? f. mudar? E fazer uma reforma
completa? Fíca:ndõ todos, com execeção do Presidente
da República? Seria atribuir ao Presidente da Rep-ública
toda a responsabilidade pelos desmandos. Se esta não ê a
intenção dos que assim o declaram; é ã tradUção, pOrque, de outra marteira, seria admitir que o que se querê
que isto continue como está. E acho que, hoje; -neiihum
brasileiro o deseja. Muito obrigado a V. Ex•, Senador
Itamar Franco.

a

O Sr. Itamar Franco - Eu ê que agi'adeço, Senador
Cid Sampaio. E nada tenho a acrescentar ao aparte de V.
Ex•, que honrou meu pronunciado, nesta tarde. Quando
V. Ex• falava, Senador Cid "Sampaio, lembrei~me aqui de
uma grande figura mineira, que ocupou o S_enado antes
que eu chegasse a esta Casa, o Senador Milton Cãrnpos,
cujo pensamento hoje b::xpresso aqui no aparte de V.
Ex~.~
O SR. Cid Sampaio- Muito oOrigado!
para mim,
- --

e· uma honra
-

O SR. ITAMAR FRANCO - ... quando o ·nobre Senador Milton Campos afirmava que a Constituíção tem
de espelhar a vontade nacional. E é contra essa vontade
nacional que se montou, artiticialmente, o co]êgio elêitoral. Como declara V. Ex': na burla e no artificio para
•manter a atual estrutura de poder, quando a Nação quer
outra coisa, quando o povo brasileiro anseia pOi modificações profundas, corno diz V. ~x.f, na ordem econômica
e na ordem sociaL Nós não ·podenios deixar o Brasil caminhar como está caminhando, com regras fruto de um
casuísmo. Coerente a este raCiocínio ê: Que volto a insistir
naquilo que tenho defendido nesta Casa - e, na sextafeira, tivemos a oportunidade de debater- que nenhum
dos presidenciáveis romperá essa estrutura de poder. No

6m de semana, ouvimos um deles, dos mais notórios, dizer: "O País não será govemáv.el através de uma eleição
indireta, como está montado". O mais interessante é que
~sse J;totn_em aceita ir no processo_ indireto; é estranho
que_ esse presidenciável aceita disputar o Colégio Eleitoral_~ como diz V. Ex.' e como nós entendemos - montado para permanecer nesta estrutura de poder, que precisa_ser mudadodemocratiqmente. t incrível, o_ homem
_que diz: -0 __era_sil não suportará a eleição no proce.sso indireto, falando que é preciso obter o respaldo popular;
como ele aceita participar do Colégio Eleitoral?
f: por isso, Sr. Presidente, já atendendo ao apelo de V.
Ex•, que amanhã eu terei a oportunidade de comentar a
proposta que pret~ndo apresentar após o dia 26 ,...,...._e te!lho certe_z~ que o noOre Senador Nelson Carneiro será o
s~2:undÓ a assinar- pois entendemos que é preciso dar a
es~~--~a,ís. ou permitir ao País, eleições gerais desde aPresidência da República até ...
O Sr. Virgílio Távora -

Diz V. Ex; depois do dia 26?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Depois do día 26.

O Sr. Virgilio Távora- V, Ex• já está prenunciando o
insucesso da emenda?

O SR. ITAMAR FRANCO --Aprovada, como nós
esperamos a Emenda Dante de Oliveira, iestabelecerido
as eleições diretas para Presidente da República.
_-O Sr. Vlrgfiio Táv~ra- A~?s aprov~d~?
O SR. ITAMAR FRANCO - Após aprovada e, tenho certeza, com o voto de V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora- Isto é o que se-chama prejulgar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Gostaria que V, Ex• me
disse$se se estou prejulgando certo ou não.
O Sr. Virgílio Távora- Está prejulgando erradíssíp1o.
SegtiiTemos ã.s normas que o noss.o í,-:irtidO aSSim estãb~~
Jecer :--- ---- ---- O _8R._ITAMAR FRANCO- O-seu Partido já-tem
normas?
O Sr. Virgílio Távora- Atê lá os .estabelecerá.

O SR. ITAMAR FRANCO PaitidO nã~ tem- normas'?

Mas, por enquanto, o

O Sr. Virgt1lo-Távora- Para tristeza nossa, estaremos
em campo oposto ao de V. Ex• Se decidir que é direta, estamos de parabéns, acaba todo o_ limite .aludido.
O SR. ITAMAR FRANCO -Acho que V. Ex.• terá
uma recaída democrática e vai votar conosco, tenho certeza.
O Sr. Virgfiio Távora- Veja como o limite se estabelece tão bem.
O SR.-ITAMAR FRANCO- A sua recaída democrátíca se dará antes do dia 26, tenho absoluta certeza.
O Sr. Virgílio Távora- Precisamos lhe rogar que nem
por brincadeira V. Ex• diga isso, porque temos na
familia um preço de sangue, por democracia_ nós pró·
prios estivemos desterrado por muito tempo.
O SR. ITAMAR FRANCO- v~ Ex• ent~nd~1,1_ que ela
foi feita dentro da liberdade que nos permite e nunca no
sentido de ofender.
-M'a-s, eu gostaria de vê-lo votando face às tradições da
_família de V. Ex' Eu gostaria de vê-lo votando as eleiçõçs
diretas para Presidente da República, no dia 25. Permitame que lhe diga isso.
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O sr. Alberto Sllva- PCrmite V. Ex• um aparté ántes
de encerrar_ o seu discurso?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Com muito prazer.

O Sr _--Alberto SOva - Só uma pergunta: Qual é o argumento mesmo de que as eleições diretas seriam prejudiciais ao País agora? Lã em São Salvador há uinaguerra
civil, está morrendo gente todo o dia, e se faz uma
eleição direta sem risco nenhum. Qual é o risco aqui no
Brasil? t uma pergunta.

O SR. rt AMAR FRANCO - Eu lamento Senador
Alberto Silva, que a Liderança do Governo não- tenha. escutado, ou fingido não escutar, a interpelação de V. Ex•
t: claro que o Partido do Governo poderia melhor responder ...
O S'r. Vfrgflio Távora- t: porque o Líder em exercício
tinha chegado no mÕmen~o em que_ o aparte foi dado,

mas se a bondade do Senador Alberto Silva for tão grande, S. Ex~ poderá repetir o aparte e ouvimos CQlJl prazer.
Não há briga por isso.

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja a pergunta de S.
num pais que atravessa uma revolução, uma luta en~
tre iiTnãos, e se estabelece uma eleição direta ...
Ex~:

O Sr. VIrgílio Távora - E que bela eleição deve ter se
lá, não é?

reali~ado

O SR. ITAMAR FRANCO- É verdade, Senador AIberto Silva, que o Senador Virgílio Távora tinha razão
quando nós chegávamos aqui: só em 1990, quando chegar 1990, mas, por que não esperar o fim do s~culo? Vamos _soltar o Terceiro Mllênio, permitindo ao Brasil ter
eleições diretas para Presidente da República.
~r. Presidente, antes de encerrar, gostaria de ouvir o
aparte do Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Eu não tenho procuração de
nenhum presidencíável, inclusive porque não tenho compromisso com nenhum deles. Eu tenho compromisso
â.penas ·com as eleiçôes diretas, os candidatos virão depois. Mas, queria fazer uma ressalva, para que não ficassem sem ela no discurso de V. Ex' Todos os presidenciáveis do PDS_ têm que aceitar concorrer à convenção do
PDS - ainda que não aceitem a eleição indireta - porque'\'lc; eles abandonam o seu_P~rtido, como podem levar
esseS votoS para urna poss.ível candidatura da Oposição,
Contando com esses votos para que lhes dêem a maioria?
De modo que era esta a ressalva que eu queria fazer. Todos os can<;Iidatos do PDS devem concorrer à convenção
do PDS - ainda aqueles que tenham restrições ao processo - como nós todos concorremos às eleições em
1978, em 1970 e em 82, embora fizéssemos restrições às
leis eleitorais, vigentes.

O SR. ITAMAR FRANCO -

Bom, eu não ...

O Si'. NelSOn Carneiro ~ ... sem procuração de ninguém, apenas para colocar o problema nos devidos termos.

O SR.JTAMAR FRANCO - Eu apenas gostaria que
V, Ex• deíxasse bem claro o seu pensamento, porque não
aceitamos o que disse V. Ex~: todos os presidenciáveis
devam ir à convenção- do PDS, na disputa do voto indireto. Depende do principio do presidenciável. Se o presidenciável defende as eleições diretas, creio eu, penso eu
que ele não deveria ir ao Colégio do seu Partido.
Mas, veja Senador Nelson Carneiro~ V. Exb9 vai a um
ponto mais sério ainda quando diz que ele deve ir à Convenção do seu Partido, o PDS, e depois, então, se aliar às
forças da Oposição para alterar, pela doutrina da
traição, o Colégio Eleitoral. Aí é muito rriais sérío, ess~-
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doutrina da traição- por exemplo, nós particularmente
não podemos aceitar, eu acredito que um homem que vâ
concorrer na Convenção do PDS, a obrigação mínima
dele é respeitar o resultado.
O Sr. Carlos Chiarelll- V. Ex• me permite Um aparte'!
O SR. ITAMAR FRANCO,..,..,... Ouço__V, Ex• com pra-

zer.
O Sr. Carlos Chiarellf --Antes de dar o meu aparte, se
V. Ex• concordar, desejo ouvir a conclusão do aparte do

Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Quem primeiro afhinou,
nesta Casa, perante o País, que não hã a obrigatoriedade
do voto do convencional, foi o ilustre Chefe da Casa Civil, o Ministro Leitão de Abreu, que disse que os convencionais do PDS, ou de qualquer- partido, -rião eStavam
obrigados por lei, ou por qualquer dispositivo de ordem ·
legal, a acompanhar o seu partido no Colégio Eleitoral,
ainda que tivessem participado da Convenção.
O SR. ITAMAR FRANCO com esse raciocínio ...

V, Ex' não concorda

O Sr. Nelson Carneiro --Eu apenas recolho o ensinamento para dar uma contribuiÇão ao exame qU:e V. Ex~
está fazendo do problema sucessório, que sabe V. Ex•,
comungamos do mesmo ponto de vista.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Evidente.

O Sr. Nelson Carneiro :.... ...-de que a única Solução
para este País seria uma eleição direta para o Presidente
da República, em 1985.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sinfo-me-feliz de estar
a_o lado de V, Ex•
Sr. Presidente, vou ouvir o Líder do Governo para, em
seguida, encerrar.
O Sr. Carlos Chiarem -Senador Itamar Franco, eu,
infelizmente, não tive a oportunidade de ouvi-lo na plenitude, mas evidentemente o acompanhou ou o nosso
ilustre Líder, de fato e de direito, a Senador Virgílio Tâvora.

v.

O SR. ITAMAR FRANCO -

Estou de acordo com

Ex•

O Sr. Carlos Ci"iarelli - Mas, por outra parte, ao
consultá-lo a respeito das suas manifestações sobre tema
tão importante,- eu tive o conhecimento de Um detalhe
que, talvez, fosse de extrema valia para que nós outros,
do PDS, pudêssemos conhecer- não se-i se oS conhecem
os peemedebistas, seria útil que fõsse trazído à coleção
desse debate- pois soube pela imprensa qUe V. Ex•,- na
convenção nacional do seu Partido, em dezembro, se não
me falha a memória, formulou uma noção, ou um projeto de resolução, não seí bem, no sentido de que o seU
Partjçi(J', gaquele momento, em nome de uma linha coeren(é, ~q_do o seu entendimento, e parece-me que bastante lógi~df:5e- pOsicionasse- de fófma difin1UVa- e- íriê_--1
versível, já' Que se empenhava pela campanha das "Diretas já", que, também, jâ naquela ocasião, decidisse de
maneira nenhuma a adotar uma participação no Colégio
Eleitoral indireto se a campanha não fosse bem sucedida.
V. Ex', em nome da coerência, queria que o seu partido
se posicionasse, talvez temeroso de que o seu partido fizesse campanha pelas diretas pensando nas indiretas;
com um olho no padre e o outro na missa. Pensa que V.
Ex• talvez tivesse algum temor de alguns líderes e correligionários seus. A informâção-que temos é aquela publicada nos jornais, a de que a proposta não foi votada, foi
postergada por influência das grandes lide"fanças do Par-

tfdo - seu ::Correligionário e COmpanheiro GoverÕ.adof
Tancredo Neves, se não me falha a memória, e o Presidente do seu Partido :-que resolveram deixar a proposta para ser discutida depois que o assunto fosse encaminhado. Isso dá a_ntever, não sei se penso mal, qüe, em
primeiro lugar, admitiram o insucesso da campanha que
realizavam e, em segundo lugar, queriam deixar portas
abutas e caminhos perfeitamente trilháveis para vir a ingres_sar e a disputar rio Colégio Eleitoral. Aliás, creio que
será o_ caminho que o PMDB irá adotar, parece-me que
contra a sua vontade. Já que V, Ex• está fazendo uma
séríe de perquirições sobre a realidade político-partidária
dO PD~, sobre os pr_oblemas gue ~ suce:ssão çausa dentro
do PDS, gostaria que V. Ex~ nos elucidasse também
sobre esses meandros, essas postergações e essas posturas um pouco incompreensíveis para nós outros com relação ao destino de sua emenda. Parece-me que essa propo!'ita defendia a-lguma coisa que o partido defende ma~
que não queriam -àquela hora fosse aprovada, porque
talvez a idéia era aquela, a de que -faça o que digo, mas
não faça o que faço, com relação não a V. Ex', naturalmente.
O SR.-ITAMAR FRANCO- CÕm muitO prazer vou
eSclarecer a V. Ex• Lamento que o tempo não me permita fazer algumas perquirições, já Cj_ue V. Ex', hoje, responde pela Lideranva. Mas vou lhe responder com o
maior prazer.
~ verdade, nobre Senador Carlos Chiar"elli, que na
Convenção- Nacional de dezembro apresentei uma
moção e justifiqüel-.ã. ContinUo PensimdO -do mesn104
modo, que o nosso Partido não deveria comparecer ao
Colégio- Eleitoral. Mas, como sabe V, Ex•, que é um estudioso do assunto, o problema não se refere apenas ao
PMDB. No edital nãQ havia como se discutit' aquela votação, Ela, então, foi aproVada, Evidentemente, não se
discute se esse mecanismo foi um mecanismo pessedista
ou não do meu Partido, ê possível atê que tenha sido. A
moção foi aprovada por unanimidade e marcada, veja V.
Ex~ a data, até o dia 15 de abril, quando, então, o PMDB
definiria ou não a sua ida ao Colégio·Eleitoral. Para evitar que essa data fosse esqueclda, nobre Senador,já oficiei ao Presidente do meu Partido, cobrando, inclusive, a
convocação dessa convenção extraordinária. Estou
aguardando a resposta do ilustre Presidente do PMDB.
Ainda não sei, nobre Senador, se o meu Partido vai ou
-não ao Colégio Eleitoral. Entendo que ele não deva ir,
não só pelas razões que V. Ex• já deve conhecer do meu
pensamento - e mostrou que conhece, porque está me
inquirindo sobre uma moção - mas, particularmente,depois da pregação que o PMDB fez nas ruas e nas
praças públicas. A todo instante qualquer peemedebista,
~ qualquer comíciO, fala no Colég.ío"Eleitoral que aí eStá, da ilegitimidaáe, ou vai doutrinariamente - como
fala Q_ nqbre Senador Cid Sampaio- mas investe contra.
esse Cp_légio Eleitoral.
Sin_~ramente, não vejo corpo o meu P~rtido possa de
repente virar as costas a essa pregação das ruas e ir a esse
Colégio EleitoraL Insisto com o meu Partido, o PMDB
- não sei o Partido do Senador Nelson Carneiro - no
sentido de não c_omparecer ao Colégio EleitoraL Se vai
ou não vai é a nossa Convenção extraordinária que vai
ditar. Não sei se eSclareci bem Q_ que V. Ex• perguntou.
Sr. Presidente, vou encerrar, agradecendo mais uma
vez a V. Ex•, na esperãnça de que o povo brasileiro poSsa
real!'lente conduzir o seu destino. E para conduzir o seU
destino, Sr. Presidênte, é preciso eleger, pelo voto direto,
o Presidente da RepúPlica.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSídMte. (Muito bem!
Palmas prolongadas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia -

Eunice Michiles- Claudionor Roriz

~GaiVãO Modesto- Aloysio Chaves- Gabriel Her-
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mes -'José Sarney-- Helvídio Nunes- Martins Filho
- Marcondes Gadelha- Milton Cabrai--Aderbai_Jy.rema- Marco Maciel- João Lúcio- Albano Franco
- Jutahy Magalhães - Amaral FUrlan - Fernando
Henrique Cardoso-- José Fragehi- Affonso Camargo
- Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a
H ora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação-, em· turno único, do Projeto de Lei do
Senado n'i' 120, de 1981- Complementar, Q.e autoria do SenadOr-Cuflha Lima, que acrescent:r cjispos.i1
tivo à Lei Complementar n'l 26, de li de setembró
de 1975, que u~ificou o PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob n•s 858 e 859, de 1983, das
Comissões:
de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade: e
de Finanças, f~vorável.

A votação do projeto será feita pelo processo nominal,
uma vez que a matéria depende, para sua aprovação, do
votO favorável da maioria da composição da Casa, de
acordo com o disposto no inciso H, alínea ..a" do art.
322, co~binado_~om o art. 328 do Regimento Interno.
Sendo evidente a falta de número, em plenário, a Presidência irá suspender ·a sessão pc:lo tempo regimental a
isso destinado e fará acionar as campainhas para convocar ao plenário os Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes.
~tá susp_ensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 55 minutos, a sessão ê reaberta às 16 horas e 5 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão.
Persistindo_a falta de quorum em plenário, a Presidência adia a votação da matéria para a próxima sessão.
Em razão disso, as demais matériãs da pauta, itens n~'s
2 a 7, constituída dos Requerimentos nQs. 857/83,6/84 e
896j3; e Projetas de Lei do Senado n'i'S. 16/82, 280/80 e
21/83, em fase de votação, deixam de ser submetidas a
votos, ficando sua apreciação para a sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia,
Concedo a palavra ao eminente Senador Lenoir Var~
gas.

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~uma. ~pida_ct;>municaçãÕ para registrar a visitã realiZ8da· pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao Estado de Santa Càtarina, no fim da semana
que passou, mais propriamente no dia 23 deste mês.
Acompanhado de Ministros de Estado, entre eles os Srs.
Ministros Dantlo Venturini, Ruben Ludwig, Nestor
Jost, Cloraldii-10 Sever-o e Octávio Medeiros, o Senhor
Presidente da República visitou a Cidade de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina, e ali inaugurou mais
uma -Festa da Maçã, eventO' tradicional naquele municí~
pio. Esta é uma tradicional visita e não só O Presidente
Figueiredo, mas outros Presidentes da República tambêm ftzeram à terrajoaquinense, por ocasião da sua festa
maipr, q_!,le é a Festa da Maçã,
Como sabe a Casa, a cultura da maçã, em Santa Catarina, especialmente no planalto serrano, teve o seu início
em 1950, mais ou menos, trazido por colonizadores ale-
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mães que encontraram uma região propíciã pãTa esse
empreendimento.
No início da década de 1960, empresários francoargelinos escolheram um lugar alto para o início do plantio, na localidade de Fre,Yburgo, taffibém hoje um município grande produtor de maçãs.
O Governo do Estado· de Santa Catarina, por volta de
1968, criou um programa esPecial de fruticUftura-de clima temperado, que foi sustentado pelo financ1ãffiCiltoOo
Banco do Brasil e pelo estimulo também do Ministério
da Agricultura.
Assim, já em 1970, hãVia 105 unidaOes produtoras e
uma área plantada de 255 hectares. Em 1982, a área
plantada era de 1o mil hectares, e Santa Catarina se cOlocava como o primeiro pro-dutor nacional de maÇã, As variedades que deram certo foram a gala, golden,
fuji e poucas o_utras. Foi um acontecimento singular esta
visita do Presidente da República, porque Sua Excelência, além 'de dar a satisfação aos joaquinenses e aos catarinenses pela sua estada no nossO Estado, ainda teve
oportunidade de assinar um ato muito importante para
Santa Catarína, rereiCrite ao prosseguimento da BR-282
e recurs-os indispensáveis para que os trabalhos continuem atê o final.
Foram destinados 80 bilhões de cruzeiros para uma
meta de dois a três- anoS, sendo que 30 bilhões seriam utilizados neste ano e iiOS SegUintes o restante, com o que_ se
completaria essa rodovia tão importante para o nosso
Estado.
o GovernadOr -de Santà Catarília -teve oPOitunidade
de falar e agradeceu de maneira expressiva ao Presidente
da República uma sucessão de medidas tomadas pelo
Presidente FigueTredo, que rePercutiram favoravefmenfe
ao desenvolvimento, ao crescimento do Estado de Santa
Catarina.
Estando presente e tendo falado o Mii1istro da Agricultura, tambêm para ele foram dirigidas algumas ponderações- por-parte, especialmente, do Sr~ Prefeito municipal- no que se refere ao prosseguimento dessa campanha vitoriosa -da cultura da maçã em Santa Catarina,
pois que o nosso EStado ho}e";de uma produção nacional
aproximada de 160/170 mil toneladas, produz mais de
75 mil toneladas e está com 40% da sua piódução equipada para ser guardada em câmaras frigOrfficas~ providência importantíssima no que se refere a frutas de clima
temperado, pois que são produtos deterioráveis, se não
houver cuidado indispensâvel para sua conservação.
Outro problema que a fruticultura da maçã enfrenta
relaciona-se com o mercado. Sabe~se que o_ Brasil tradiM
cionalmente era, e é ainda, importador de maçãs argentinas. A coincidência, pelo menos atê certo ponto, da safra
argentina com a safra nacional, se houver unia i_mportacão muito grande óe ntiçãS estrangeiras na ép-oca do
pique da safra nacional, evidentemente haverá defasagem. a diminuição do aproveitamento, em matéria de
preço,- da safra nacional.
Este assunto foi -colocàâo, i:fe rrlaneira rriuito clúa, perante o Sr. Ministro da agricultura, noSso ailtl8o companheiro do Congresso "NacionãJ - Nestor Jost, assim
como também foi colocado perante S. Ex• um fator de
natureza econôm.ica muito importanTe- o financiamento aos plantadores de macieiras, não aos comercializadores, porquanto seu processo de plantação não permite recuperação a prazo curto. São indispensáveis, pelo menos, quatro anos atê que uma macieira comece a produzir, atingindo sua plenitude no oitavo ano.
Essa característica também foi apresentada ao Sr. Ministro da Agricultura e ao Senhor Presidente da República, para que se estudasse a possibilidade de tratamento
diferenciado no finanCiamento aos agricultores -qUe Se
dedicam à plantação das macieiras. Sr. Presidente, também há uma preocupção quanto à ampliação da armazenagem dos frutos colhidos durante a safra. Tanto em
Urubici, Lages, êuritibanos, Campos Novos, Água Do:
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ce, Videira e Caçador, regiões onde têm sede cooperativas de fruticultura, é indispensável um gasto bastante
elevado no -que se refere à conservação da maçã.
Dizem os ameriFanos, que também são produtores de
maçã,. que para cada um dólar investido no cultivo da
maçã há necessidade de se investir também um dólar na
refrigeração, na conservação do produto, para estar sempre em condições de ser apresentado ao mercado. Esta,
Sr. Presidente, a finalidade da minha intervenção- registrar o regozijo de Santa Cãtarina, especiailnCnte dOs
habitantes da região serrana e dos produtores de maçã,
pela visita honrosa que lhes fez. neste fim de semana, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República João FigueiredO. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RL Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores;
Minha intervenção é_ extremamente rápida, para dirigir ao Senhor Presidente da República um apelo.
Em sua mesa de trabalho, quanto sei, figura um projeto, a ser enviado ao Congresso Nacional, de gratificação
de desempenho de função jurisdicional, ou seja, a gratificação pela qual esperam, tão defasado_s são os seus ven~
cimentos, os Procuradores da Justiça do Trabalho, da
Justiça Militar, os Assistentes-Jurídicos da União, os
Procuradores Autárquicos e os Procuradores do Tribunal Federal de Recursos.
Minhu intervenção, Sr. Presidente,. é - como disse para dirigir um apelo ao Chef~.d~ J:'!açãQ~_Pªra que Sua
EX-celência deiermine aos seus assessores que lhe levem
esse projeto, a fim de que, com a devida tlrevidade, possa
transitar nesta Casa e atender aos)Ustos reclamos dessas
classes.
Sr_. Presidente, outro assunto me traz ã tribuna do Senado Federal nesta tarde.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, implantada no País em
novembro de 1968, a reforma universitária, nestes quatorze anos, não conseguiu, como experiência inovadora,
reduzir ci ~litismos do curso superior, nem, muito menos,
garantir aos diplomados fácil ingresso no mercado de
trabalho.
Assim, há alguns anos, vem-se propugnando por uma
_nova r~forma do ensino superior, em busca de um novo
modelo universitário, mais em consonância com a evolução mundial do enslno e as nossas necessidades específicas.
Falando, recentemente, à imprensa, a Ministra Esther
Figueiredo Ferraz contestou a idêia de se criar um "modelo" de universidade, repudiando as afirmativas de que
o ConSelho .Federal de Educação exerce um papel controlador dessas instituições, quando sua atuaçào é "relativamente discreta'', incentivando sistematicamente as
instituições a ocuparem o se1,1 "espaço", sem interferir na
vida das escola$, "fazendo o que estas devem fazer".
_Salient::m_do que a reforma un!versitâria pode ser avaIi<i.tlil. como o vern sendo permanentemente_. revista para
adequar-se à~ transfõrmaçõ_ys sQciais _e às experiências
institucionais, sustenta a Ministra que essa reformulação
foi concebida_como uma ••capacidade de continuamente
refÕr~a~-.se" e não como algo feito e acabado, insuscetí~
vel de mudança.
Na verdade, uma universidade precisa ser, continuamente, recriada, para responder às necessidades.so.ciais e
adaptar-se à evolução geral. Tem razão a Ministra,
quando assinala:
"Embora a instituiçãO universitária seja, por
princípio, perfectível, há momentos em que se impõe o seu reex:ame, não só como-conseqaência natural do seu próprio desenvolvimento, mas também
pelas mutações ocorridas no meio cultural. É preci-.
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so, prudentemente, reavaliar as metas e
redimensioná-las em função das necessidades do
País".
Salienta aquela ilustre Educadora que não há um modelo de universidade a ser seguido e cada instituição deve, livremente, desenvolver sua própria personalidade.
Assim, a reforma universitária não traçou um modelo,
mas definiu a idéia da universidade brasileira: "nem o
provincianismo que inibe, nem a alienação que despersonaliza".
Deve ela adotar um modelo estrutural e funcional
adaptado às condições regionais, não se podendo "desenraizar o solo cultural de que se nutre, sob pena de se
esterilizar".
Tem razão a Ministra Esther Ferraz. O de que as universidades brasileiras estão precisando é de recursos materiais para o seu desenvolvimento, à altura do que asocie:dade nacional lhes exige.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A solicitação de V. Ex• será atendida.
O SR. PRESIDENTE (MHton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Diretor-Presidente da CoinpanhiU: de Navegaç1i0
Netumar, em expediente dirigido ao Excelentissjmo Senhor Presidente da República, solicitou a adoção de pro~
vidências espedais e urgentes, no sentido de garantir o
transporte de derivados de petróleo no Amazonas, enumerando, com muita propriedade, os cuidados especiais
que aquele tipo de transporte requer, numa Região de
caracterfsticas peculiares, completamente diferentes das
de qualquer outra do País.
Em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a navegação, na bacia amazônica, é marcada por dificuldades
as mais extremas, tendo em vista, por exemplo, que os
C'dnais de navegação estão sofrendo alterações constantes pelo assoreatl!ento; os rios trazem enormes quantidades de troncos que, com o passar do tempo, ficam mais
submersos, transformando-se em obstáculos permanentes para a navegação, especialmente noturna; é comum
esses troncos danificarem lemes e hélices, romperem os
cascos das embarcações, ocasionando os maiores transtornos para a regularidade da nevegação, além de prejuí:ws vultosos, financeiros e operacionais, em conseqüência da saída de tráfego dessas embarcações para reparos
constantes e cada vez mais onerosos.
Além do mats, o custo elevado do dinheiro e o alto
preço dos derivados de petróleo levam os usuários a reduzir seus níveis de estoque, visando a uma menor imobilização de _capital, com isso exigindo uma eficiência
cada vez maior por parte dos transportadores, valendo
ressaltar, também, que não há navegação noturna em
vários trechos, notadamente onde inexiste balizamento e
sinalização.
Por outro lado, a própria complexidade da programação dos embarques para a Região AmazôÍlica acaba
gerando atrasqs freqUentes no suprimento regional, pelo
que se verifica, por via de conseqUência, a permanência
de balsas por vários dias, sendo comum, após essa ocioM
sid~_d_e: _forç_ada., ocorrer a necessi~ade.de se urgenciar os
abastecimentos programados, com a chegada dos N/T's,
incorrendo ·o transportador em uma responsabilidade
ainda maior pela entrega do produto, de vez que o
~suário fica com seu estoque de segurança atingindo os
limites do ponto crítico.

Março de 1984

Outrossim, é mister não esquecer que a Amazónia airi~
da representa uma Região profundamente carente de
meios, e, apesar dos redobrados esforços do transportador, com vistas a padronizar os equipà'mentos da propulsão, a diversificação continua existindo em grande escala, sendo necessário um cOnhecimento específico de cada
equipamento, por parte das_ tripulações.
Ainda no concernente às dificuldades encontradas pe-

los armadores, podemos citar: as· touceiras de capiin,
verdadeiras ilhotas que se largam das margens dos rios,
sendo levadas pela correnteza, bloqueando os canais. Se,
por falta de atenção, uma embarcação for de encontro a
uma dessas touceiras, sofrerá, pelo menos, um atraso de
longas e preciosas horas, quando não acontece a danificação de uma hêlice ou do casco; os bancos de areia, em
freqUentes deslocamentos pela força da corrente d'água
no leito do rio, de tal maneira que não podem ser previstos nas cartas náuticas especializadas; as queimadas, em
conseqUência das quais é usual a presença de fumaça advinda das plantações ribeirinhas, tornando impraticável
a navegação pela falta absoluta de visibilidade.
Por tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, queremos endossar o pleito formulado pela Companhia de
Navegação, que, afirial, consubstancia 9- pedido justo
dos armadores amazônicós, e que, em síntese, pret6nâe o
seguinte:
.. S_eja sustada ___qualquer Resolução que cancele
favores multiplicativos, retroagindo às Resoluções
que eliminaram os fatores de Santarém e-Macapá;
Seja constituída uma Comissãõ entre os Ministérios
dos Transportes, das Minas e Energia e do Planejamento e os Sindicatos das Empresas de Navegação,
para, através de estudos de planilhas de Cálculos de
custos operacionais em cada fluxo de carga da AmazOnia, determinar a justa remuneração do armador;
Seja estabelecida uma diferenciação para o transporte de óleo combustível (escuro), asfalto e GLP;
Sejam revisados os índices de perdas operacionais dos produtos claros, inadequados, fat.-e à inclemência do v_erão amazónico, e,
Sejam reanalisados os moldes da sistemátiCa adotada pelas Companhias Distribuidoras de Derivados de medição terra-a-terra, ao invés da medição
bordo-a-bordo.
Era o que tinha_a dizer, Sr. Presidente. (MultO bem!)

O SR. PRESIDENTE (Milton-Cabral)- Con=cedo~ii
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

O SR. GASTÀO MÜLLER (PMDB - MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Mais uma vez venho a esta tribuna assinalar o fato_
importante e signíficativO que é mais uma mensagem a
favor das eleições diretas para Presidente da República
que me chega às mãos.
Nesta oportunidade é a Câmara dos Srs. Vereadores
de Barra do Garças, uma das mais desenvolvidas comunas de Mato Grosso, que, por unanimidade e por inicia~
tiva de um nobre Vereador do PDS, aprova um apelo solicitando que todos os representantes de Mato Grosso,
no Congresso Nacional.. "se engagem na Campanha prol
eleições diretas para Presidente e V ice-Presidente da República".
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o documento a
que me referi:

CÁMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Autor: Vereador Dr. Lourival Moreira da Mata-

PDS
Indlcaçio "' 015/84
Senhor Presidente:
Indico à Mesa, na forma regimental, após ouvir o
Plenário, seja enviado aoS: Srs.__5_eJJ__aº-_or~ .da ..Re-
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pública Benedito Canellas, Gastão Mtiller e Roberto Campos, aos Deputados Federais Ladislau Cristina Cortes, Jonas PinheirO, Maçao Tadano, Bento
Porto, Dante de Oliveira, Gilson de Barros, Milton
Figueiredo e Márcio Lace(da, solicitando integral
apoio a favor da emenda ~onstitucional de autoria
do Deputado Dante de Oliveira e ainda aos Srs. Julio Josê de Campos-DO. Governador do Estado,
Wilmar Peres de Farias-Vice-Governador, Carolino
Gomes dos Santos-Prefeito Municipal de Barra do
Garças, Deputados Estaduais Ricardo Corrêa, Roberto Cruz, Pedro Lima e José Arimatéia Fernandes, aos Presidentes dos Diretórios Regional e Municipal dos Partidos Democrático Social- PDS e do
Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, Presidentes da Seccional da Ordem dos advogados do
Brasil, em Cuiabá e da SUb-Secção do Ordem dos
Advogados do Brasil, em Barra do Garças, solicitando que se engagem na Campanha_ em prol das
eleições di retas para Presidente e Vice-Presidente da
República.
Jusdficação

Sr. Presidente,
SrS. Vereadores:
Sabemos que as eleições di retas para Presidente e
Vice-Presidente da República, constitui hoje um
meio ou alternativa da sabedoria popular para a
atual crise económica e social que atravessa a Na_çã_o
Brasileira,
Convictos de que os nobres membros do Congresso Nacional, cónscios deste fato, em abril próximo- vindouro votarão favoravelmente à emenda
constitudónal proposta pelO Deputado Federal
Dante de Oliveira, que restabelece eleições diretas
para o governo federal.
A corrente pró-diretas, a cada dia, envolve maior número de pessoas, sendo portanto, uma medida que vem
-ao encontro das justas e legítimas aspirações populares e
tem por meta o superior interesse nacional e, caso seja
concretizada, -coroará de êxito o trabalho de redemocratização política do Presid_ente Figueiredo, cujo objetivo
máximo é: f'ªzer deste País uma democracia.
Sala das Sessões da Cãm-ani -Municipal de -Bafni. do
Garças, 10 de fevereiro de 1984.- Dr. Louriva.l Moreira
da Mata, Vereador-PDS.
(Confere com o original)
Aprovada pÕr unanimidade
Em Sessão de 14-3-8"4.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada maiS havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de manhã a seguinte

ORDEM DO DIA

0309

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova as conclusões e recomendações do
relatório da Comíssão Parlamentar de Inquérito instituida pela ResoluçàÕ n~' 69, de 1978, tendo
PARECERES, sob n~'s l.090 a 1.092, de 1983, da~ Comissões:
-de Constituição e Justiça -1"' pronunciamento: pela
constitudonalídade e juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 2~'
piõiiU-nciamento: pela constitucionalidade jurldicldade
do substitutivo da Comissão de Minas e Energia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do substitutivo que oferece.

·e

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicítando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e17 do Regimento Intern-o,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinaro e avaliú derltindãs publfcadã.s -na Imprelisa brasileira- sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsidios concedi~
dos ao setor petrolífero. (Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)
4
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 6, de
1984. de autoria dos Senadores Aderbal Jurem a e Jutahy
Magalhães, solicitando, aos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a_ fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise económica e
financeira da Previdência e Assistência Social.

_Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 896, de
1983, de autoria da Senadora_Eunice Michi!_es, solicitandO, nos termos d-os arts. 75, e, 76 e 77, do Regíinentci
Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista,
composta de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados,
para no prãzo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados
da Zona Franca de Ma naus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Econorilia)

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n"'s 817 e 818, de \983, das Cernis~
$Ões:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 120, de 1981 .:..._Complementar, de autoria do Senador
Cunha Lima, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n~ 26, de ll de setembro de 1975. que unificou o
PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob n~s 858 e 859, de_1983, das Comissões:
---::de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Finanças, favorável.

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade: e
- de Economia, favorável.

7
V-otação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucíonalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
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de magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdição em todo o território nacional. tendo
PARECER, sob Jll' 634, de 1983, da Comissão
-de Constitulçio e Justiça, pela inconstitU.cionalidade, com voto vencido do Senador José lgnácio Ferreira.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sefladci iW2f,- di: T9-83,
de __ autoria do Senador Henrique SantiUo, que dispõe
sobre a redução do pareço do álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas
condições que especifica, tendo PARECER, sob n9" 710, de_\983, d3 ComiSsão.
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~
de.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está
radn a sessão.

encer~

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 23-3-84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não é a primeira vez que falo sobre a AÇO MINAS.
Gostaria ínídalmente de reglsirar os dois telegramas- que
recebi do Presidnete do Sindicato, Sr. José Agostinho de
Paula.
Telegrama
Exm~' Sr. Itamar Franco
Senado Federal
Brasília/DF
Preocupados noticias demiSSão empregados
AÇO MINAS vg apelamos vossencia sentido manutenção empregos pt Situação desemprego nossa cidade atinge limites alirma.ntes pt esperamos ajuda
pt

Jose Agostinho Paula
Presidente Sindicato METABASE Congonhas
Leio outro telegrama, Sr. Presidente:
Telegrama
Exml' Sr. Itamar Franco- Senador
Federal
Brasília/DF

Senado

Informamos razoes nossas preocupações
fundamenta-se boatos demissoes 2500 homens motivo falta verbas. Segundo Alegaçoes empreiteiras
Jose Agostinho De Paula
Presidente Sindicato META BASE
Congonhas-M G
Sr. Presidente, o Jornal O Estado de Minas publica,
hoje,- na primeira pâgina o seguinte:
· ·
·
CONFIRMADAS NOVAS DEMISSOES:
AÇO MINAS
As 18 empreiteiras que trabalham no canteiro de
obras da Aço minas cumpriram ontem a promessa ...
Veja, Sr; Presidente, que o Presidente-do Sindicato falava em boatos, mas já não são mais boatos.

.. ,que haviam feito: demitiram 1.100 dos 2.500
trabalhadores que ainda mantinham em Ouro Branco. A decisão das construtoras _foi tomada segundo
disse o vice-presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Pesada. Adolfo Portela, porque elas
não têm mais condições de mater estes trabalhado~
res sem que a AÇO MINAS lhes pague os Cr$ 18 bilhões atrasados desde setembro do ano passado.
A partir da próxima semana e até a prirneira
quinzena do mês de abril, Adolfo Portela disse que,
se as empreiteiras não receberem "parcela substa.ncial" dessa dívida, elas serão obrigadas a demitir os
1.400 trabalhadores restantes.
Depois de consumada a demissão, o governador
Tancredo Neves comunicou ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores, José Guido Figueiredo, a
liberação de mais Cri 4 bilhões "para aliviar as
pressões e dificuldades financeiras da AÇOMI~
NAS".
Dos Cr$ 4 bilhões liberados na semana passada,
apenas Cr$ 2,5 bilhões foram destinados às empreite-iras, o que, na opinião de Adolfo Portela, é muito
pouco para -se evitar as demissões "e só serve para
aumentar a pressão dos nossos fornecedores, que,
diante .da notícia, acham que podemos pagar a todo
mundo".
Faço questão, Sr. Presidente-, de transcrever o seguinte
editorial que passo a ler.
TRISTE EPISÚDIO
Foi com grande alívio que os mineiros receberjl_m, há poucos dias, 9eclarações de parlamentares
federais do PDS, anunciando a liberação _de recursos, definida pelo ministro Delfim Netto, com Oobjetivo de acertar compromissos vencidos e assegurar
a conclusão da última etapa da AÇO MINAS.
_ A.confiança voltou a imperar. A credibilidade
ainda existe em Minas Gerais, pelo menos vigorava
até 9 dia de ontem, quando as empreite-iras se viram
forçadas a iniciar a dispensa de centenas de empregados que atuavam na usii1_.a de Ouro Branco.
O pronunciamento de membros da Câmara e do
Senado não correspondeu à realidade dos fatos, assim como a suposta decisão do ministro do Planejamento não traduziu qualquer providência concreta
que pudesse sustar o desastre previsível. Custa crer
que um empreendimento de tal envergadura seja
abandonado. Será que a AÇO MINAS está destinada a se- transformar num grande cemitério de sucata? Compromete-se o progresso do Estado e do
País, quando muito pouco falta para que o em~
preendimento entre em operação e comece a gerar
recursos indispensáveis para a retomada do desen~
volvimento, No entanto, face à absoluta ausênCia de
recursos financeiros, quase tudo é paralísado, impfi~
cando trâgicas e dolorosas resultantes de caráter so~
cial. O desemprego aumenta bruscamente em Mi~
nas.
Não se sabe qual razão terá levado os representantes de Minas no Congresso a uma declaração que
não se confirma. A questão, porém, não se restringe
a esses parlamentares do PDS. Envolve, pela sua
gravidade, o governo estadual e a figura do governador do Estado. que igualmente confiara nas referidaS afirmativas. Em vista do ocorrido, é imperioso
que o sr. Tancredo Neves entre em cena e tente, diw
reta e pessoalmente, ultrapassar os acontecimentos
para obter do poder central a liberação do montante
necessârio. Trata-se de um desafio que Minas não
pode deixar de vencer.
O ministro Delfim Netto era, há dias, saudado
em nosso Estado, por sua sensibilidade dia!lte dg
quadro crítico da ACOMlNAS.--DiziawSe ter ele
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compreeridido que não se domina a crise com novas
crises, mas, sím, com a retomada racional do desenvolvimento. Não será destruindo a AÇOMINAS,
ou deixando-a para as calendas, que o Brasil sairá
do impasse. Ao contrârio,_ estará cavando ali fosso
mais profundo para mergulhar tantas frustrações e
tamanho desapreço pelos ideais de um povo."
Esse, o editorial, Sr. Presidente - um triste episódio
qUe O Estado de Minas publica hoje na sua terceira página.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, certa feita tive oportunidade, num discurso no plenário do Senado, de tentar
mais uma vez sensibilizar as autoridades federais para o
problema da AÇO MINAS. Cheguei mesmo a afirmar,
Sr. Presidente, que talvez fosse necessário uma auditoria
no Banco Central, para que verificâssemos se os recursos
obtidos no exterior, destinados a AÇO MINAS, evidentemente recursos obtidos em dólares e transformados
aqui em cruzeiros para a aplicação na AÇO MINAS, se
esses recursos realmente foram empregados na siderúrgica que o Estado de Minas Gerais sonha. Não encontrei
guarida. É v_erdade, faço aqui justiça, que o Senador Murilo Badaró, da representação do Governo nesta Casa,
tambêm tem levantado a sua voz na defesa da continuidade daquela importante obra, não apenas para o Estado de Minas Gerais, mas importantíssima para o Pafs,
uma obra que estã praticamente no fmal e que, com a liberação de mais alguns recursos pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Rcpóblica, da própria- Slw
DERBRÁS, poderia rapidamente ser concluída. Por isso, ouso aqui solicitar ao Presidente da Comissão de Minas e Energia do Seilado da República, que regimentalmente tem competência para eXaminar o problema da
produção mineral, da metalurgia, da siderurgia e do próprio Sistema energético brasileiro, ouso soliCitar ao eminente Senador Gabriel Hermes que, como Presidente da
Comissão de Minas c Energia, convoque S. Ex• o Sr. Ministro do Planejamento, bem como o Ministro da Indústria e Comércio, para que eles, na Comissão especializada da Casa, possam debater com os Srs. Senadores o
problema angustia.nte da AÇO MINAS, que deixa de ser
um _problema mineiro ...

O Sr. Od Sampaio- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.

O Sr. Cid Sampaio- Senador Itamar Franco, estou
acompanhando o discurso, o raciocínio de V. Ex•, emocionado como brasileiro diante desse quadro de Minas
Gerais. Na realidade, desmoronam-se as estruturas que
podiam conduzir este País a um patamar de país desenvolvido. Estou informado de que as fábricas de bens de
produção estão em situação difícil. endividadas. Agora é
uma siderúrgica quase pronta que paralisa os seus trabalhos, e quando uma fábrica interrompe o seu trabalho, a
sua produção, ou uma construção é interrompida,
criain-=-se obstáculos tais que a retomada da construção
ou do funcionamento só é feita a custas de enorffies sacrifícios. Felicito a V. Ex•, Sr. Senador Itamar Franco,
pela posição que está tomando, e quero trazer a minha
solidariedade nesse ponto de vista, porque ou nós todos
nos unimos para tirar o Brasil desse caos que se -aPrõxima, e iorilamos a criar condições para que este Pais
cresça, ou dentro de pouco tempo não será a AÇO MINAS, mas o Pais, uma sucata generalizada.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Cid Sampaio,
acolho com alegria o aparte de V. Ex• Diria que já-O -esperava, pela sua condição de homem público e sensível
aos reclamos do desenvolvimento deste País. V. Ex•
como eu, e V. Ex• muito mais, sabe das dificuldades existentes no nosso Brasil, constQiiência do modelo econô- .
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mico que aí está, um modelo concentrador, que tem em~
pobrecido os Estados, os munic1pios e os pr6príos cidadãos brasileir-os. t por isso que se procura e se debate na

Recordo que a SiderúrgiCa MendeS Júrllor, no ano de
1970, foi projetada inicialmente para produzir 600 mil
toneladas. Veio, então, ã idéia das autoridades governamentais, naquele sonho de economia de escala então
busc:ol de um novo modelo, não apenas na ordem econôexistente
no País -jogar essa produção para dois mimica, mas na ordem social e na ordem poHtica. A nossa
lhões de toneladas çle aço plano. Ent~o. o que aconteceu'?
esperança é que isso po"Ssa ser r&npiaO dctriciáática e
pacifícamente. Tenho dito aqui, Seftadoi'.Cid Sii.ri1jJ2.íO, -- -Aquela Sídefúrgica que poderia ter sido implantada em
dois ou três anos, pr~~ic!frp.ente acoplada depois ao
que o Governo já esgotou os seUs tale!ltos; Cjue o ·caveiproblema AÇO MINAS, só agora é que está iniciando a
no costuma rodar_em círculos e não -tem--mais talentos.
sua-produÇão.
Por qUé? Porque -se_teimou em ílnPlaniar
Quando o GOverno não" tem mriíS talento, Sr. PfeStctente:
neste
País- repito- a mentalidade da eConomia" de esé preciso haver alternância de poder, e é essa alternância
cala.
de poder que precisa se dar no nosso País. Nós nãá-vaJogada para um projeto de dois milhões de toneladas,
mos discutir se Os ministros a, b e c são inteligentes, s~ tiã Siderúrgica Mendes Júnioi, posteriormente, Caiu para
raram primeiro lugar nas suas escolas. O importante é
uma
proóuÇáo de um nlilhào e duzentos mil toneladas,
que esses ministros não resolveram e não estão resOlvenpassando agora exatamente àquele suporte que interessa
do as crises brasileiras. HU pouco~ minutos, ó senador
ao País-- uma minisside.fúrgica para 300 m-iftorieiadas.
Alberto Silva falava-me do problema dos remédios.exís_-_
Se --naquela época já tivéssemos adotado um- Plano
tentes para esta Nação. O Ministro acha que os remédios _
para 300 mil toneladas, para 600 mil toneladas, não
estão bem dosados, mas o doente não reage. Será que é o
teríamos esperado 14 anos para ver implantada a Sídedoente que nãc e.">lá reagindo, Sr. Presidente~
rúrgíca- MendeS Júnior em Juiz de Fora. Via de conseqüência,-quándo· do surgimento da AÇO MINAS, para
O Sr. Od Sampaio-- 'E o doente que não presta?
também atuar. na época, no setor de não-planos, se discutiu, neste País, se deveria interferir ou não no setor de
O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente, Senador
planos. Havia, no entanto a Companhia Siderúrgica NaCid Sampaio. Será que é o doente que não presta? Será
cional EntàO. não se PernlitíU, tan1bênl, deVida eXpanque nós brasileiros estamos com dificuldades de sair dessão
do problema AÇOMINAS.
ta crise apenas por incompetência dos brasileiros, ou por
Não é possivel que o Governo fique insensível aà qUe
incompetência daqueles que dirigem, no momento, a orse está passando hoje em Ouro Branco, Já nem digo do
dem económica nacional.
aspecto da construção em si, dacluilo que jâ existe- lá
mohfãdo.
Refiro-me à falta de sensibilidade. Há pouco
O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex' maiS um-ajjit-fe?refeii, mais-de 2.500 tr8.balhadores são, dê utna · horâ
O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito praz_er.
para olilta; jOgados no desemprego.
.
:E contra isto que aqui estamos protestando, Sr. PresiO Sr. Cid Sampaio- Senador Itin1ar Franco. quando
dente, é contra isto que estamos pedindo a intervenção
um médico vai receitar, é necessário que ele tenha um dido Presidente da Comissão de Minas e Energia. Não foi
ploma, é necessârio que ele demonstre capacidade e efinosso interesse CciD.V6car o MiniStro dO Plãnejamento
cácia. Até para um pedreiro,·hoje, se exige uma carteira
para vir ao Plenário nem o Ministro da Indústria e do
profissíonal. Aos profissionais da Administração PIÍbliComércio, que é um mineiro e conhece bem de perto o
ca Brasileira, que ocupam o poder há tanto tempo, que
problema, e sim, na tentativa de, numa Comissão permaapresentam ao País desastre após desastre, está faltaridci
nente, numa Comissão Técnica, com a sensibilidade que
um certificado, está faltando uma documentação que
sei- há de ter o Senador Gabriel Hermes, esses homens do
lhes pennita, na realidtJde, continuar a exercer a função
Governo, possam dizer o que realmente se passa com a
que estão exercendo no Brasil. O pior é que diante desta
AÇOMINAS, se é verdade ou não o que os jornais estão
ca1amJdade, eles continuam a insistir em permanecer no
refletindo, se é verdade ou não a demissão em massa dos
poder. A própria Imprensa., Senad~r Itamar Franco, tem
trabalhadores e por que esses recursos não são realmente
publicado pontos de vista de candidatos que declaram:
carreados para finalização dessa obra.
"estou com a vitória nas mãos, porque o Colégio Eleitoral me assegura, e nào abro mão dela". Pergunta-se: esO Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex~ um aparte?
tão com a vitória nas mãos para conse'rvar isSo que esui
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. Ouço V. Ex'
aí, ou é para mudar? Se é para conservar isto quê está aí;
acho que nínguéril, talvez até nas próprias casas dos candidatos, ninguém ficará a favor. Se ~para- mudar, o que
O Sr. _Alberto Silva -Justamente aproveito esta oporsignifica esta mudanÇa? va-i fiCar o mesmo ·grllj;o", Vàl
t_unidad~_ para hipote!idr minha solidariedade a V. Ex•
mudar um só? Será que ele atribui que a responsabilidapelo discurso que pronuncia nesta tarde. Pergunto a V.
de é do Presidente da República? Mudando-se simplesEx', que é de lá e conhece bem o problema, como acabou
mente o Presidente da República e continuando o mesde fazer referência, parece que faltam apenas 80 bilhões
mo sistema, as coisas vão melhorar? Será ele o responsáde cruzeiros para a conclusão da AÇO MINAS.
vel? É o que se conclui das afirmações? Portanto, -é indispensável que procuremos alguém que traga outro certifiO Sr. I!AMAR FRANCO - Se tanto, pleas inf()rcado de habilitação, outro diploma que permita,-na reamações.
lidade, administrar este País com eficácia. No seu proO Sr. Alberto Silva- Menos de 70 milhõe.s de dólares
nunciamento, eminente Senador Itamar Franco, V. Ex•
hoje.
está fazendo sentir isto ao Brasil, e espero que o Brasil
seja sensível às suas palavras.
O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente.

a

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador Cid
Sampaio, mais uma vez-, obrigado pef3. sua íi11êi'venção _
- generosa, lúcida - que reflete a nossa realidade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, conheço bem de perto
o problema da AÇO MINAS: Tive oportunidade~ de
acompanhar essa luta dos mineiros, quando, prefeito da
nossa cidade, iniciávamos a luta pela Siderúrgica Mendes Júnior.
-Como se passam as coisas neste País, SC:naáor Cid
Sampaio, à irresponsabilidade!

O Sr. Alberto Silva - Qualquer Estado pequeno do
NorOeste pode levantar 70 milhões de dólares. Serâ que
um empreendimento desse porte, qUe, Uma vez em fun.cionamento, vai gerar riquezã e:eitiprego, como disse V.
Ex~. o FINSOCIAL rende quanto por ano? Mais de 400
bilhões de cruzeiros'?
O SR. ITAMAR FRANCO -No ano passado, nobre
Senador Alberto Silva, mais de 400 bilhões, que temos
conhecimento, porque o Congresso Nacional não sabe
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como foram empregados. Tudo indica que o BNDES só
emp-reg-õu dos 400 bilhões apenas 300 bilhões. Este ano,
o previsto para esse Fundo é cerca de 1,2 trilhões de cruzeiros.-O Sr. Alberto Silva- tirar 80 bilhões e colocar aquele
empreendimento em funcionamento, gerando empregos,
gerando riqueza, não é uma prioridade para quem tivesse inteligéncia decidir? !?. o caso que acaba de citar o
nobre Senador Cid Sampaio, com a experiência de industrial que é: está faltando competência. Não está? E o
- Brasil pagando isso? Hipoteco minha soHdariedade ao
disc_urso de V. Ex'.

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a colocação.
V. Ex• tocou num ponto importante, e é o que queremos
esclarecer. Quanto falta? Oitenta milhões, 30 milhões de
dólares ou 70 milhões de dólares? Nobre Senador Alberto Silva, lembrei há poucos dias que numa noite sô o Dr.
Paim conseguiu levantar, dizendo que não tinha condições físicas nem mentais- cheguei a brincar, se tivesse
condições ffsícas e méritais, teria levado o Banco Central
- o Dr. Paim conseguiu levantar, numa só noite, 30 bilhões de cruzeiros, e, 20 dias depois, o Governo procedia
â intervenção na sua empresa.
É exatamente ísto que precisamos- que as autoridades
brasileiras esclareçam: o que falta para pagar? - quais
são os recursos? Na captação no estrangeiro obtivemos
tantos dólares, tantos dólares foram, ou não, transformados em cruzeiros e aplicados na Siderúrgica AÇO MINAS. É que precisamos aclarar, e só poderemos aclarar
através de um debate, franco aberto, na Comissão de
Minas e Energia.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte.

O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. José-Lins- Nobre Senador Itamar Franco, é
com prazer que lhe peço este aparte. Primeiro, pelos
laços afetivos que me ligam a Minas Gerais; segundo,
porque s_ou um velho admirador da aüvidade de mineração, de siderurgia c de metalurgia em geral, do Estado
de Minas, Estado que tem dado demonstrações de liderança nessa área, peta sua experiência, pelo seu trabalho,
pela sua -produtividade, sobretudo pela responsabUidade
com que- conduz essas atividades. Ultimamente Minas
Gerais, que m-êrece tOrnar-se pólo siderúrgico nacional
por excelêricia,-a- meu ver tem perdido terreno, não porque ultimamente não tenham sido aprovados alguns projeios Uhimamente para Minas, mas exatamente porque
alguns deles estagnaram ou foram reduzidos, como é o
caso a que V. Ex• se refere hoje. Tenho realmente muita
preocupação com esses investimentos que podem tornarse produtivos dependendo de poucos recursos, para entrarem no mercã.do. Cada cruzeiro aplicado, se não chegar à fase produtiva, serã apenas fonte de prejuízos pelo
pagamentO de juros e pela falta de retorno das aplicações
do capital. Vem-me, porém à lembrança o conflito em
que estamos atualmente: o Governo tentando reduzir as
-despesas d.as estatais, coin os .aplaUsos de todo o setor
privado, e por outro lado, a necessidade da escolha de
prioridades com o cuidado que V. Ex'- sugere no momento. Estarei de pleno acordo com V. Ex' se a Comissão de Minas e Energia convidasse, de início, o Presidente da Empresa, para mostrar qual é a verdadeira situação
do empreendimento. Com efeito, discute-se que o mercado de aço no momento está difíci! propício, e mais de um
mineito tem ido aos Estados Unidos e a outros países,
para buscar uma solução .. Entretanto, ta! fato não nos
deve impedir de propiciar os recursos necessários à- finalização desse ~mpreendimento, jâ que esse mercado não
vai permaríécer-cõristantemente inacessível. Sabe V. Ex•
que o programa do Governo, na questão da siderurgia,
c"ia partir, no início do Governo do Presidente Figueiredo, de cerca de 9 milhões para mais de 20 milhões de toneladas. Acredito que ainda não atingimos 15 milhões de
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toneladas, Minas Gerais merece, todavia, ateilÇãci especial, sobretudo no caso da siderurgia, Sem entrar em de,.
talhe quanto às dificuldades do Governo oU do mercado
para receber essa aplicação, que poderia ficar lmpfodu"ti:
va ainda por longo tempo, devido às condições do mercado, sem maior aprofundamento, porque não sei, realmente, qual é a situação no momento, vãle a pena ouvirse o Presidente da Empresa sobre este e outros casos a
respeito dos quais há conflitos. A comunidade estâ dividida. Ao mesmo tempo em que alguns quen;:m mais investimento do GovCrno, outros reclamam que o Governo está imobilizando para nada produzir. Reclama-se de
Itaipu, reclama-se de Balbina, reclama..se da Ferrovia do
Aço, reclamam-se das usinas de energia atômica. E~p suma, V. Ex• tem razão quando pede um estudo mais aprofundado dessa questão. Nisso tem o meu apoio.

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador José Lins,

v:

Ex~ é um homem que conhece bem o pfoblemã siderúrgi'co brasileiro, e particularmente-o prob~ema da siderurgia
mineira. V, Ex• faz Um enfoquecorreto. E não estou aqui
querendo discutir as razões que levaram ou que le_yam 9_
Governo exataniente a impedir a conclus_ão d_a A,_ÇOMJNAS. COln o -Que nós não podemos concordar~ que ~ma
obra que foi Iniciada, que deve ter tidO um planejamento, e do suporte desta obra não é possível que ela não tenha tido uma previsão - é claro que não vamos discUti~
a conjuntura internacional, ou o problema da colocãção
de não-planos e planos do aco no mercado internacional
- tudo isso, evidentemente, se faz em função de uma
conjuntura, mas é evidente que há qualquer coisa de errado aqui com a AÇOMlNAS. Porque, se essaobra.cbegou no estágiO em- ciUe chegou c, de repente, e já não é de
hoje, porque se fosse de repente, tudo bem, mas ela já
vem num estágio deàCscente e o Governo a todo instante é chamado a tomar uma dec!são_e não a toma em defi:.
nitivo.

O Sr. Jo~ Lins- Não somente com implicação econômica, mas também como implicação sociaL
O SR. ITAMAR FRANCO- ~para isso que a geri techama mais a atenção aqui, como eu disse. Não apenas
pelos prédios, pelo que já existe lâ, mas o probTema social, queégtave. Eu conheço bem a tegião, Minas Gerais
hoje ê um Estado empobrecido, Minas, hoje: sOfre a-s
conseqüências totais- desse empobrecime_nio ~o Br~il~_
com reflexos profundos na economia mineira ê uma nnareflexiva: EviãentCffie"nte, ela reflete todos os dissabores
-expressão não é a usual, mas é necessária que seja dita
- do que se passa com relação à realidade nacional. E é
por isso que nó::; estamos aqui, Sr. Ptesidente, neSsa tentativa de sensibilizar os homens do Governo para que
atentem para a realidade social que se agrava, e o nobre
Senador Cid Sanipaio
cOlocado isto muito bem, a
cada momento, neste País.

tem·

o Sr. Gabriel Hermes- Permite~me-v: Ex• um aparte, nobre Senador_ f(amar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador Gabriel Hermes.

Com muito ·prazer,

O Sr. Gabriel Uerines- Nobre Senador, convocado,
digamos assim por V. Ex•, não tenha dúvida que cu ouço
com maior simpatia o discur::;o, cOmo também o apelo
para a convocação do Ministro ou dos responsáveis por
esse problema da AÇO MINAS. Se bem que nós viVemos
não um, mas uma montanha de problemas dentro deste
País~ Antes até, por exemplo, havia falado em medicamentos. No final do ano, fazia um discurso sobre este
problema de medicamentos no Brasil. Temos, talvez, catorze mil medicamentos liCencíã:àõs- e sendo_ vendidos,
quando um dos próprios órgãoS do Go_verno, com documentos que eu registrei no meu discurso, que fiz distrí-

buir pelos illinistérios responsáveis e também aos departamentos responsáveis, mostravam que com trezentos
med_icamentos nós_ resolveríamos o problema_ de ~aúde
-=t!Õ BraSil. PÕrque o problema do Brasfl nãO é de dÕente~.
eu acho que já não ê nem de doenças, é de_ excesso de me~
dicamentos e da incapacidade financeira do povo para
comprar eSses medicamentos em face da propaganda que
se fazem, sobretudo as empresas multinacionais que do~
minam este mercado no País. Perdoe-me por fazer este
reparo, mas o fiz porque foi cit8.do. Quanto ao problema
da AÇOMINAS, V. Ex• vai-me faz~r um~_g_entilez~.
TefÇa-feira, nos reuniremos na Comissão de Minas -e
Energia e ficaria satisfeito se V. Ex• formalizasse um peq~eno requerinten_to, com a autoridade que tem, colocando o problema, porque assim melhor eu colocaria aos
meus colegas de Comissão, e nesse dia tomaríamos essas
medidas de convocação. Fique V, Ex• certo de que não
ficaremos distantes disto. Embora, como V. Ex•, nós sabemos que a multidão de problemas são tão grandes,
com o mesmo interesse que V. Ex• briga, com muita razão, todos nós sofremos em ver milhares de brasileiros,
trabalhadores honrados, honestos perderem o seu trabalho por esta política errada que vem.sendo feita no mundo, e, às vezes, o grande mundo contra nós até, como está ocorrendo com esta política dos Estados Unidos da
América de protecionismo no mercado de minérios,
- sobretudo de ferro e de aço. Ternos que verificar que isto
·atinge a generalidade dos problemas brasileiros, neste
momento, e não ê só do Brasil. Aqui vemos, por exemplo, a luta que tive que desenvolver com alguns companheiros no meu Estado, desta Casa e da Câmara dos Deputados para que não parassem as obras de construção
das eclusas de Tucuruí que vão dar navegabilidade e possibilidade das instalações que já estão planejadas para se
fazer do ferro e aço que ali está sendo produzido e outras
modalidades de exportações imediatas que estão sendo
reclap1ada..§ mais facilmente pelo mundo. No entanto, foi
preciso chegarmos a uma multidão de deputa~os e s.enadores e OS três_ g-overnadores dos três Estados da região
para falarmo~ com o próprio Presidente da República
para garantirmos apenas uma verba de 10 bilhões de cruzeiros, quando pa"ra terminarmos essa obra precisamos
apenas, em 5 ou 6 anos que ela vai ser construída, de 200
milhões de dólares, ou seja, 40 ou 50 milhões .de dólares
por ano, para termos a maior hidrovia, para termos o rio
"navegável, para termos tudo que for de Goiás, Mato
Grosso, do ferro à madeira, sobretudo o grão, com capacidade de ser exportado. Foi uma luta tenaz para conseguir lO bilhões que vão permitir concluir a cabeça das
-eclusa::; e que vão-nos obrigar a começar, a partir já do
início do mês que vem, a luta para a continuidade da
obra. Ora, porque também nós nos batemos? Porque mi~
!bares e milhares de brasileiros começaram a ser desempregados naquela região de Tucuruí, da construção das
eclusas, das obras que estão feitas para aproveitamento
da ~aux.ita, alinhado à Albrás-Alunorte, e que já _C,!;tão
bastante adiantadas. -TUdo islo porque o dinherio real~
mente ficou magro, ficou peqUenino e que vem atingindo
assim, como vê, aqui, a Amazônia, ali, Minas Gerais, enfim, todo o País. Nós precisamos, realmente, todos reu_nidos, nos juntarmos, falar, gritar _no plenário, nas nos~
sas coriüsSões, onde eu estarei terça-feira, com os meus
companheiros -~e ali está-me olhando com simpatia e já
me dando total apoio o querido Senador Alberto Silvã
~-·para estudar o problema de V. Ex• Porque V. Ex• o
trouxe, como bom Senador que é, como um mineiro honesto que aqui representa o seu Estado, reclamando a
atenção para um problema que, quando eu li nos jornais,
me deixou comovido. Como, meu Deus!, deixar homens
honestos, que querem trabalhar, sem trabalho? Como
deixar de fazer com que uma indústria grande possa trazer aquilo que o Brasil precisa, mais trabalho, para.que
nós possamos nos livrar do peso da divida que acumulamos, precisamente acumulada, em grande parte, na
c_onstrução de uma infra-estrutura que temos que respeitar, é útil, porque construir fontes de energia elêtrica é al-
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guma coisa que eu acredito que nunca deixará de ser útil.
E Iembro~me até de um _dos maiores industriais dos Estados Unidos, no início do século, quando, sendo um dos
maiores banqueiros do seu país, dizia, aos que lhe perguntavam por que, num determinado momento, mudou
a sed~ principal do seu banco para dentro praticamente
daqueles grandes desertos do Arizona. Então ele disse:
- "Onde estiver o dinheiro, nós faremos tudo. Onde estiver os recursos financeiros, todos irão procurãr, e em
volta se criarão rlquezas, porque" as riquezas estão em
volta, a âgua, os minérios e o braço humano chegará
aqui". r:. iSso somente que nós precisamos é nos unirmos,
nobre Senador. As boas idéias têm que ser defendidas, e
V. Ex• pode contar com o nosso apoio. E contar com o
nosso apoio não apenas para isto, mas para todas as lutas que aqui temos que travar, para dar ao nosso povo
acftiilo que ele precisa e que ele pede- trabalho. Veja
que povo honesto!
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador José Uns, antes de responder ao nobre Senador Gabriel Hermes, dou
o aparte a V. Ex•

Ó Sr. José Lins - Agradeço. O nobre Senador Cid
Sampaio fel lembrar-me de uma luta que tivemos juntos
lá no Nordeste, quando da construção da Barragem de
Sohradinho, no rio São Francisco. O São Francisco é o
maior rio do Nordeste, o que tem o maior volume de âgua e s.empre foi considerado oomo do de integração nacionaL A âgua do rio, nobre Senador Itamar Franco,
vem de Minas Gerais,
O SR. ITAMAR

FRANCO~

Da Serra da Canastra,

O Sr. José Lins - Oitenta por cento da água do -São
Francisco vem de Minas, para levar algum refrigério ao
Noráeste semi~ãrido. Por isso que digo, às vezes, que
aquela água não é baiana, não é pernambucana, ela ê
nordestina, ê uma dádiva de Minas Gerais para nós~ do
NÕrdeste, para nós, nordestinos. Por isso defendo que
ela pode ter uma quota distribuída para os Estados mais
carentes. Mas; o- ponto fundamental a que quero referirme~ foi o da luta que tivemos no Nordeste quando da
construção da barragem de Sobradinho, para fazer a
eclusa. Não temos, hoje, navegação, senão muito precária, no São Francisco. Feita a barragem, seria quase
impossível fazer a eclusa depois. A preocupação do Senador Gabriel Hermes quanto à necessidade da eclusa de
Tucuruí é fundamental. A sugestão que, aqui, discutindo
esse problema, demos um outro dia, a alguns políticos de
influência sobre es.sa decisão foi a de que se faça, pelo
menos, a parte interna dessa obra. O nobre Senador Itamar Franco, que é um engenheiro, aliás, brilhante, ..
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre
Senador.
O Sr. José Lins- .. mineiro de grande conhecimento
na arte da Engenharia, sabe bem que, feita a parte inter~
na, será possível, depois, com facilidade, completar a
eclusa. Mas, se não fizermos pelo menos, a parte interna,
diliGil_mente, depois, vai ser possível aproveitar a via navegá ver do Tocantins sem a interrupção provocada pela
barragem.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex~ um rápido
aparte? (Assentimento do orador.)- Aí, nobre Senador,
quero apenas fazer justiça, em duas palvras. A nossa visita - e levando os problemas ao Presidente João Figueiredo - praticamente, jâ, com essa pequena verba que
garantirá, exatamente, esta cabeça que nos dará a possibilidade total de continuidade da obra das eclusas. To·
das as demais verba::; foram cortadas daquela Região,
menos esta, graças à intervenção do Presidente Figueiredo. Pelo menos esta de 10 bilhões foi conservada, por
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isso quero fazer justiça ao Presidente João figuei'r~~O
que em visita nos disse que as eclusas serão continuadas
e essas verbas não faltarão.:_ e S. Ex• cumpriu a sua palavra. Faço justíça, e o futuro fará justiça, ta"mbém; ao
Presidente porque as, eclusas são fundamentais.
O Sr. José Lins- Fico satisfeito em saber que o Presidente decidiu pela solução acertada,
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Gabriel
Hermes, primeiro, faremos a formalização do pedido da
convocação do Ministro do Plaaejamento, dO Ministro
da Indústria e do Comércio e a boa lembrança do nobre
Senador José Lins no sentido de que, via de conseqiiên-_

cia, deverã estar presente o presidente da empresa.
Os pleitos de verdade, nobre Senador Gabriel Hermes;
são muitos neste -PaiS.- O que, às vezes, díscutimos é a
própria prioridade que o Governo tem dado a muitas
dessas obras que aí estão. Não quero discutir, neste insR
tante, nem fugir ao enfoque do meu pronunciamento,
para discutir quantas e quantas verbas foram empregadas em determinads o,bras que o País poderia ter esperado. Enquanto- veja V. Ex•- o da$ eclusas de Tucuruf,
o problema da nossa AÇOMINAS e tantas outras obras
poderiam ter maiores recursos do Governo. Não quero
discutir isso aqui, no momento, pÕrqUe não é o objetivo
.do meu pronunciamento, o problema é o apoio que se dã
ao sistema financeiro nacional e ao internacional. Anteontem, assistimos ao leilão que se processou através do
Banco Central. O GovernO, qllãndo quer ter recursos,
esses recursos aparecem, essa é que é a verdade~ Mas, de
qualquer forma, agradeço a intervenção de V. Ex•, a sua
compreensão e a esperança e a certeza de que a Comissão de Minas e Energia há de aprOvar Ô reQUerimi~to
que encaminharei a V. Exf
O Sr. Alberto Silva- Permite.:

me-\.'. -Ex• um aparte?

O SR. tfAMAR FRANCO nobre Senador.

Coai muito prazer,

o Sr. Alberto Silva --Não queria perder a oportunidade _de lembrar que há quatro engenheiros, nesta tarde
vazia, neste plenário, para lembrar algo que nós aprendemos na escola. Uma__usina hiçl~;~Jétrica~ é evidente, que_ __
não sai assim, ela vem de_um estudo, ela tem um projeto.
A primeira CoiSa que se~ delineia numa usfna é a altL,tra d_a
barragem para saber o tamanho do lago. Para a Usina de
Tucuruf foi definido o_ ~amanho daquele lago talvez 5
anos antes de começar qualquer obra de engenharia, de
barragem, do que quer que seja. Então a famosa floresta
que deu esse escândalo de _CAPEM!, e tudo mais, estava
definida no papel a sua área 5 anos, no mínimo, antes de
se coloc;r a primeira pedra, ou se fazer a primeira obra
de concreto naquela ãrea. Se neste País se planejasse as
coisas, a madeira de Tucuruí teria coristruído aquela usi~
na sinceramente, seguramente, Há informações de que o
valor da madeira de Tucuruí atingia a quase 8 bilhiies de
dólares nobre Senador Jt_amac Eranco. An1es de _co~ meçar ~ consuuir, por que não desmatar? Com o ~inhei~
ro da madeira, se faria a eclusa, faria a usina, se faria tu~
do. Os recursos que tivemos que apticar lá, não teriam
sido isso que estã aí, e a usina ainda nem entrou. -~m fu~~
cionamento, vai~se arrastando ao longo dos anos. Balbt~
na, a mesma coisa. Sl}.be qual é a á~ea inundada de Balbina, nobre Senador? Trezentos mll hectares de floresta
nobre, para produzir 200 ou 240 _mi_! _quilowatts . Isso,
francamente! A madeira que tem lã, cortada, dana 200
mil quilowatts permanentemente, cinco usinas féimiCa_S
de 50 mil quilowatts que, espalhadas dentro dos 300 m1l
hectares, daria uma potência. Eu não tenho dóvida nenhuma sobre isso. No entretanto, inunda~se uma floresta
e não se vai um pedaço de madeira de lá, porque não dá
tempo pela febre de construir uma usin_a de 200 mil_quilowatts, que não vale nada, inunda~se uma ll~resta d_e
300 mil hectares de riqufssima flore;ta amazôntca. t Sl-

ÕãJ dos -tempos, nada se piãneja neste_ País. Por isso, V.
Ex• quando levanta a questão da_AÇOM~NAS, mostra
exatamente isso: que planejamento foi esse. que se deixa
pelo meío.do caminho, quase pronto, podendo gerar ri~
quezas? MaiS uma vez, parabéns pelo enfoque do proble~
ma que V. Ex~ levanta nesta tarde.
O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador Alber·
to Silva, não falou apenas o Senador, mas o profiss1orial
competente, experiente. V. Ex• tem inteira razão. Nem a
maturação do projeto é levada em consideração, nas _ob~
sefvãCôes analisadas por v. Ex•
O Sr. Cid Sampaio- -Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Poís não, nobre Senador.
O Sr. CJd Sampaio - Senador Itamar Franco, a lucidez das suas obsl!rvações realmente nos deixa perplexos
diante da continuidade da ação dos que governam o Bra~
si!. Disse V. Ex• que é o modelo económico. Foi o gigantismo num país que não suportaYa a economia de escala,
naquela época. V. Ex• tem toda razão, Na realidade, imitando os países desenvolvidos, o Brasil cuidou de fazer
empresas gigantes, mas não tratou de aumentar a renda
de sua população. to modelo económico. O mundo desenvolvido, neste após guerra, multiplicou por mais de
10 a sua produção. As fábricas passaram a ser monumenfais. Fábricas eram reconstruídas multiplícando por
10 a sua ca.Paddade, às vezes, com diferença de 2 anos.
No entanto, para absorver essa produção exponencialmente crescente, esses países faziam crescer a renda das
suas populações, permitindo à corri unidade a capaCidade
aquisitiva necessária para manter em funcionamento
aquelas fábricas. Isto não se cogítou no Brasil. O exemplo que traz V. Ex•, da ~ÇOMINAS, se espalha pelo
Nordeste, prevalecendo aquela tese, tão bem exposta por
V. Ex•, de que o que há é incompetência. Em Pernambu~
co,- há cerca de I ano e meio, os industriais de tecidos,
procuraram salvar 12 grandes fábricas restantes, que devem empregar mais de 15 mil operári"Os, e pediram, na época, financiamento de 40 bilhões. Hoje precisam de 70
bilhões para que aquelas fábricas reiniciem sua atividade, atividade suspensa pela própria direçào_ nacional do
País, através da política que adota, inclusive pela exportação da reserva técnica de algodão, que deixou a indústria brasileira sem matéria-prima. Todavia; não foi atendido o pleito e, ainda hoje, estão os industriais de_tecidos, em Brasília, atrás de uma solução que eles procuram
hã um ano e meio; das doze, talvez oito jã tenham fechado as suas p~mas; quer dizer que lO mil homens estão ao
desemprego. Portanto, como a AÇO MINAS, como tem
sido, como tem acontecido no Brasil todo, a incompetên~
cia está levando .este País à desordem, ao caos; estamos
próximos do colapso econômico. E é por isso que lamento não estar presente o nobre Uder José Lins, para quem
repito o meu apelo e peço ao ilustre Senador Gabriel
Hermes, também do PDS, que nos ouve, conduza esse
Partido a, realmente, tomar uma posição de independência em termos de permitir ao Congresso traçar diretrizes,
porque se continuarmos submetidos aos- mesmos homens que se submetem aos mesmos interesses internacionais, vamos assistir ao -de~emprego do resto dos operários da AÇO MINAS, das fábricas de tecidos do Nor_deste, não se concluem as ectusas de Tucuruí, como se
prejudica definitivamente, como se prejudicou Õ Nordeste Coin a-bátr<iSem de Sobradinho, <iâotando a sõ!Ução
mais barata. A construção daquela barragem, Sr. Senador, custou-me, em 1974, se não me engano, quaildo
convidado para fazer uma conferência a estagiários da
Escola Superior de Guerra, ver cassada a palavra e interrompida a conferência, porquanto o que eu dizia não
agradava aos donos da verdade na época. Portanto, o
Brasil continua da mesma maneira e eu apelo ao Senador
Gabríel Hermes, aqui presente, para que conduza os seus
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companheifos de Partido a tomarem uma atitude de independência,_ a começarmos reformando a Constituição,
se não V. Ex', Senador Itamar Franco, como os demais
Senadores, que asslstem a essa derrocada, cansarão de
falar, nas cadeiras deste Parlamento, e assistirão progres~
sivamente este Pais caminhar para o desespero, sem que
as suas palavras de nada adiantem. Muito obrigado, Senador.

O ·sR. ITAMAR FRANCO- Senador Cid Sampaio,
assiste razão a V. Ex' Fala-se, fala-se, tenta-se mostrar
ao Governo, tenta-se.sensibilizar o Governo, mas nada,
~- pcir-isso:-senâdo~ CÍd Sampaio, que defendo- eu não
diria uma posiçà9 __singular, mas tenho externado meu
pensamento, aqui, no Senado da República- é por isso
que não vejo em nenhum dos quatro presidenciáveis- e
digo isso s.em qualquer problema pessoal- mecanismos
com que eles possam romper a estrutura de poder que aí
está. E essa estrutura, como eu dizia há pouco, ela preci~
sa ser rompida democraticamente, pacificamente, precisa de um homem que assuma hoje o comando da Nação
brasileira,_Senador Cid Sampaio, para que possa conseguir o que diz V. Ex', que já não é de hoje.
V. E)(' cita um fato, quando teve, inclusive, a sua pala·
vra cassada porque expunha a verdade. f a razão, portanto, Senador Cid Sampaio, que eu entendo que esses
_homens não romper~o a essa estrutura de Poder, porque
basta que V. Ex~ verifique os homens que cercam os nos~
sos chamados presidenciáveis ou a sua vanguarda ou a
sua retaguard;I: são os mesmos homens que dirigiram o
País nesses últimos anos; é preciso que a Nação renove
os seus valores.
O Sr. Cid- Sampãio -

Até estrategicamente.

O SR. ITAMAR fRANCO - Até estrategicamente,
eu diria atê: de wna maneira muito inteligente, porque
eles serão, já aproveitando aqui o Senador Alberto Silva,
o nosso ilustre engenheiro, .serão vasos comunicantes,
O Sr. Cid Sampaio- E as estruturas de Poder estão se
espalhando entre os quatro candidatos.
O SR. [T AMAR FRANCO - Evidentemente, são
muito inteligentes;_ dividiram-se habilmente pelos vasos
comunicantes. Qualquer um deles que venha a assumir o
comando desta Nação, des.se processo indireto que aí es·
tá, porque o processo.direto é outra cOisa, porque esse
processo é rompido pelo povo, mas no processo indl~eto,
inteligentemente os presidenciáveis_ sãQ os mesmos homens, apenas se dividiram, mas os seus vasos comunt·
cantes estarão feitos a partir da posse do Presidente da
República.

O Sr. Gabriel Hennes - Permite V. Ex• um aparte?
-0 SR. ITAMAR FRANCO - E nós, possivelmente,
Senador Cid Sampaio, estaremos aqui na tribuna, lamentando a oportunidade que perde, não a Nação, mas
que perde, nesse momento, o Partido do Govemo, para
que rompamos· de uma maneira democrática o que aí es~
tá.
Este é um anseio do povo, eu costumo dizer que hoje
não é apenas o Executivo que sofre a ação popular, os reclamos do povo; nós também, do Congresso Nacional, já
nos consideramos ultrapassados. E tenho ido mais além,
Senador Cid_Srunpaio, quando defendo para este País
eleições gerais; a partir de janeiro de 1985, nós deveriamos fazer eleições gerais, do Presidente da República ao
Vereador. Nós, por exemplo, que temos ainda mais 7
anos de mandato, Sr. Presidente, vamos abrir mão dos
nossos mandatos, vamos mais uma vez comparecer perante o povo; através de uma eleição geral para que não
haja ruptura entre o poder e a Nação. Vamos permitir
qui o povo, o povo- que tem demonstrado pacificamente
nas praças públicas, nas pãsseatas, que ele anseia por um
Brasil diferente.
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É isso, Senador Gabriel Hermes, é por isso que Tne
cabe como homem menos experiente do que V. Ex•, dar!h!.' toda razão pela sua intervenção sempre lúcida, sem-_

prc patriótica.
Antes de enc_errar, Sr. Presidente, vou ouvir o Seriado r
Gabriel Hermes, para em seguida finalizar o meu pronunciamento

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, Senadores,
permitu que- ãsSirn aiga, éu -ouvi, neste final cte-tãrde,
uma tarde realmente cheia daquilo que n:ós desejamos:
democracia. Nós estamos dentro de um caminho permita-me que cu diga com toda lealdade- dentro deste País, no setor- do Parlamento, não e-xiste mais nem
Maioria e nem Minoria. Basta V. Ex' verificar esse ato
que levou a que as modifícacões na nossa Constituição
exijam dois terços, acabaram~se as Maiorias. Num parla~
menta como o nosso, dentro de um regime presidencia~
lista como o nOsso, che&a~se a um determinado momento cm que devemos ter o bom senso de rec_onhecer, porque é uma vefdade que não se pode discutir, nós não temos uma Maioria para determinadas modificações que
estão a exigir o bom senso doS Partidos, dos Deputados e
dos Senadores. Os Deputados e os Senadores, hoje, pre~
cisam ser, antes de tudo, braslleiros, patriotas e honestos. Veja bem: bfasileiroS, patriotas e honestos! E brasi-__
!eiras, patriotus e honestos para que rrós possamos concluir essa tarefa que, com este espírito nosso,-com esta
formação nossa, que não gostamos de nos desgastar com
revoluções fratrTcidas e horríveis que vemos pCfO- mundo,
temos dado soluções aos nossos problemas. Eu mesmo
participei, Sr. Senador, de quase todas as gf3"lldes modificações que ocorreram Oeste País; seis ou sete Presidentes que eu risquei com o meu voto foram num determinado momento, tirados do poder para uma modificação
que o povo aceitou. A verdade é que ainda o povo brasileiro, com esse seu espirtto alegr-e;- renZ-dentro do sofrimento cm que vive, é um povo que aceita as soluções e as
deliberações destas Casas do Congresso, como aceita as
deliberações dos juíZes, como aceita a dos tiibunais,
quando decidem de qualquer maneira uma questão difí~
cil, como uma questão difTcH ê esta nossa. Mas, o que
precisamos é ter o bom senso para procurar essa decisão
para que possamos concluir esse trabalho, que com todas as críticas que mereçam de V. Ex • e muitas vezes nossas também, foram conduzidos, inicialmente, pelo Presí~
dente Geisel, em todo o governo do Presidente Figueiredo, que agora chegou exatamente no ponto alto; avança-_
mOs, fomos dando a liberdade, t'omos trazendo aqueles
que estavam fora do País para dentro do País, fomos
conquistando, pouco a pouco, todos. Não foi a Oposição nem os homens do governo, fomos todos nós juntos que desejamos, agora, dar realmente_ uma democracia porque, no fundo, o coração do brasileiro é democrático. Até para tifilr o primeiro e o segundo imperadores,
fel fia transformaÇãO -e Como os rtiult3.vejam como
dos foram benéficos. E não se esqueçam, permitam-me
que eu diga, qualquer coísa qUe Se -chame ~tadur~ e que
dure 5 anos, lO anos, 20"ánoS, não pode coriiinuar.-ê- u·m
desastre, atê a de Napoleão. Eu, que gosto tanto ~e ler
História e que tenho uma admiração profunda pcir~esse
povo francês e por esse extraoidináriO hom~ que foi
Napoleão, que m-OóíficóU a vida de toda a Ell~(:,Pa, dO
mundo e a nossa do B,rasil, jOgando o Imperador~ o Rei
de Portugal para cá, para que daqui saísse e deixasse a
independência implantada, veriflquemos_ que tu_d? '!_entro do nosso País foi feito com o bom senso de alguns. E,
hoje, este bom-senso cabe a nQs. Que pode~os d_i_zer de
um Partido, para não dizer Governo, PDS, e outros, V.
Exts que são do PMDB, do PT, enfim, de todos os Ou- tros partidos? O que nós desejamos, realmente, ê cons~ _
guir uma solução em queriós po-ssamos chegar, um pou- co mais ou um pouco menos, a uma democracia e depois
a uma constituição, realmente,--como o brasileiro des_eja.
Congratulo-me com V. Ex~. com o seu discurso de apelo,

ror
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não à AÇO MINAS, mas principalmente aos pobres que
estão perdendo, aos trabalhadores ho:nestos que estã<?
perdendO O seu tra-baihO por uma incOffipêtência.nossat
incompetência de todos-llóS. Então, faço um apelo, cumprimentando o nosso querido Senador Cid Sampaio, um
velho amigo, um velho companheiro, um empresârio
como eu, vamos nos unir todos, lutar cada um por aquilo{ilíe acha que é_ melhor, mas chegar sempre a uma solução que nos coloque perto daquHo que nós desejamos
realmente, que e fazer do Brasil uma democracia, compromisso este do Presidente João Figueiredo. Não tenha
dúvida. no fundo e a cada momento, ele tem escrito na
sua testa, no seu coração, no seu respeito pela memória
do seu pai: nós queremos fazer deste País uma democracia. E isto, para que aconteça está dependendo muito de
nós, de nós daqui do Congresso.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou encerrar na expectativa, na certeza mesirio, de que âs-proVidências serão tomadas em relação à AÇO MINAS, mais
ainda pelo gravame social que o Estado de Minas Gerais
sofre neste momento.
Muito obrigado aos Srs. Senadores pelos apartes, muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente, pela benevolência
que mi:!is uma vez tevé para com este Senador. (Muito
bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FÁBIO LUCENA NA SESSÀO DE 13-3-84 E QUE, .
ENTREGUE À REVJSÀO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. FÁliiO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
O grande orador e escritor do Norte do País, nascido
no iní,cio do Século,_na cidade de Manaus, que se transfor~ou na espinha dorsal _da geração que consolidou a
participação da raça amazonense no processo das grandes decisões políticas nacionais, o grande Heliodoro Balbi enunciou, em 1918, uma sentença magnífica: "quando
as sociedades ameaçam caminhar para o abismo"- di~
zia o grande Heliodoro Balbi" - é preciso que os homens de responsabilidade pública aprendam a importância de cavalgar sobre os precipícios, sem nos precipícios
se precipitarem".
De fato, Sr. Presidente, olhandO para a figura impoluta e preeminente de V. Ex', que confere a esta sessão vespertina do Senado Federal um ar de absoluta solenidade,
pela postura quase epifânica que assume na Presidência
do Senado, é olhando para a postura de V. Ex•, que eu,
no_ a_bsoll!.tO cumprimento do meu dever, no pleno
exercicio do meu mandato de Senador da República, trago ao S_~nado_.. [le_ste quase ocaso, assunto da maior delicaqez_a, questão até melindrosa, que jamais na sesquicentenâria história desse poder, foi aqui abordada, foi para
aqui trazida por absoluta inexistência, nesses 160 anos
da_ história_ dQ Parlamento Nacional, de fato gerador que
justificasse se abordasse neste plenário questão dessa natureza.
A Cons_tituição Federal, Sr. Presidente, confere ao Se_n_ado_F~d_eral poderes expressos de aprovar a escolha dos
Ministros_ de Tribunais Superiores da República pelo
Chefe do Executivo Federal, antes de que o Presidente
da República exerça a prerrogativa constitucional da nom_e_açãa_dos Srs. Ministros. Por que a Constituição não
confere essa atribuição ao Congresso, vale dizer, às duas
C~as do Parlamento, e sim, tipificadamente, ao Senado
Federal?
A doutrina ê muito concisa, Sr. Presidente, t que os
Tribunais Federais, exercendo a suajurisdi~ão em toda a
União, na realidade, a exercem sobre os Estados
membros da Federação. E é por esta razão, Sr. Presidente, que compete à Cámara dos Estados, ao Senado Fede·
ral, e não ao Congresso Nacional, autorizar a nomeação
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de Ministros dOs egrégios Tribunais Superiores, pelo
~=l~nti.ssimo SenJwr Presidente da República.

q_.

Salientando esse aspecto essencial que assiste ao Sena~
do, desejo, Sr. Presidente e Srs. Sen"a.dores, registrar nos
Anais desta Casa a minha profunda tristeza, o meu sentimento de intensa melancolia, por fato triste e melancólico que veio à crista dos acontecimentos que sacudiram a
República ao longo da semana que caminha para o in extremJs. Trata-se, Sr. Presidente, do desacato a uma deciSãi:) do SuPremo Tribunal Federal, q~ teve lugar na
mais alta Corte de Justiça Militar do País, no Superior·
Tribunal Militar. Um juiz togado de instância inferior da
Magistratura militar, sentindo aviltado o seu direitO, bateu, ad;trgado pela Constituição Federal, às portas do
excelso pretório com o remédio jurídico do mandado de
segurança, instituto constitucional, a fim de pretender,
perante os excelsos Ministros da Corte Suprema, a reparação do direito que ele arqUíra houvesse sido leSado por
~;~ma lei aprovada por decurso de prazo que, extingUindo
o cargo ocupado por aquele magistrado, foi _declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Agiu-o Supremo dentro das su2s prerrogativas constitucionais, e uma vez comunicada a sua decisão ao Superior Tribunal Militar que figurou no petitório do mandado de segurança, como a autoridade coatora, a Corte
maior de Justiça Militar do País, por seu Presidente, o
íclíto e preclaro Almirante Sampaio- Fernandes, houve
por beffi alegar que, por não ter ainda o Senado Federal,
nos termos da Constituição procedida à suspensão da vigêricia da lei, não cabia à Corte castrense cumprir o aresto do Supremo Tribunal Federal. Ocorre, Sr. Presidente,
que com_o a Constituição ou lei complementar não esta-belecem prazos para que o Senado suspenda a execução
de lei ou decreto-lei julgado insconstitucional pelo Supremo Trtbunal Federal, ocorre que, enquanto- o Senado, nesse interregno, não se manifesta, o decisório do Su·
premo tem força de lei, e como lei deve ser obedecida na
esfera da sua jurisdição.
Seria um absurdo, contra a natureza das coisas, Sr.
Presidente, .de onde, conforme, Montesquieu, proma~
nam todas as leis, seria um absurdo que o cumprimento
qe uma ordem de babeas corpus promanada do Supremo
Tribunal Federal dependesse de circunstâcias e de óbices
outros à sua executoriedade, que não fosse a execução de
pronto, porque emanada da força constitucional e da
competência legal do Supremo Tribunal Federal.
Em assim senda, Sr. Presidente, é profundamente triste que este fatç tenha ocorrido, depois que a Justiça Militar, ao longo de todo esse período de arbftrio, de terror,
de vin-ditas, de ódio e de opressão, se comportou com a
mais absoluta lisura e com a mais completa independência; inspirando confiança absoluta naqueles que tiveram
ou não a desdita de serem os seus réus- ainda que civís
-porque -atendendo a uma excepcionalidade ainda vivida pela sociedade_brasileira compete, infelizmente, à Justiça Militar, levar os civis a processo e a julgamento, nos
casOs expressos em lei como crimes contra a segurança
nacional ou as instituições militares.
Quem fala, Sr. Presidente, não é apenas um membro
do Senado. tum ex-rêu, da Justiça Militar,levado à barra de auditorias militares em Belém do Pará, e consecutivamente absolvido por unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça do ExérCito da 8• Circunscrição Judiciária Mifiti:!.r de Belém, no EStado do Pará, e igualmente
conduzido, por força do Código de Processo Penal Militar, em conseqUência de apelo do Ministêrio Público em
faCe da decisão absolutória da Corte Militar de Belém,
também a julgamento perante o Superior Tribunal Militar e, ali, igualmente absolvido.
Em assim sendo, Sr. Presidente, diria que falo por experiênda própria, porque senti na carne e na alma, o
peso da acusação que eu sabia injusta, mas jamais perdeu aquele réu a absoluta confiança no poder judicante
da Justiça Militar, quer nas auditorias, quer no Superior
Tribunal Militar, composto, como sabem V. Exts, por
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quatro Oficiais~GeneraiS do Exército, por trêS OficiaisGenerais da Marinha e por três Oficiais-Generais da Ae-

ronáutica e ãinda por cinco Ministros togados, nomeados pelo Senhor Presidente da República, nos termos da
Constituição, depois da sua aprovação pelo Senado FederaL

Assim, Sr. Presidente, há que reconhecer_ que deve ter
havido um equívoco profundo, que uma explicação _está
sendo devida à Nação, porque a questão é graVe, Srs. Senadores, e a desobediência a uma decisão judiciáríil é tão
grave que a Constituição Federal, no capítulo que define
os crimes de responsabilidade do Presidente da República, comina como crime de responsabilidade do Chefe da
Nação o descumprimento das leis e das decisões judiciárias, consoante estabelece o_art. 82, inciso 79, da super
lei em vigor no País.
Em que pese, Sr. Presidente, eu dizia, ao equívoco qUe
deve ter acontecido, pois se trata de Mínistros de ilibada
reputação e de notável saber juddico, cuja cultura ilumina advogados, ilustra juízes, em todos os recantos forenses de nosso_ País e tamanha é a importância dos julgados
dos tribunais superiores, que qualquer Jufi, qualquer--advogado, qualquer promotor os conserva em suas bibliotecas como tabemáculos, aos quais eles têm que recorrer
no momento e111 que fundamentam os seus ajuizamentos, para se virem impedidos, eles jüfZeS, advogados, ou
promotores, de incorrer no erro insanável; segundo, parã.
verem logrado o objetivo de promover de fato a justiça,
na esfera do Poder Judiciário, deve, Sr. Presidente, com
certeza absoluta, ter acontecido um fato que, por ter sido
secreta a reunião da SUprema COrte Militar, de lá não
extravasou p::~ra o conhecimento desta Nação.
Acontece todavia, Sr. Presidente, que o caso em si, o
descumprimento constitui, nàs felizeS CxprCssões ~dO editorial hoje publlcado pelo Jornal do Brasil o resultado
mais doloroso do longo processo de subversão da ordem
jurídica operada no Brasil, paradoxalmente ao longo da
implantação e do funcionamento de um regime instaurad_o em nome da necessidade de conter a escalada dos subversivos. E assim, esse desatendimt:nto, essâ deSatenÇão,
esse descumprimento a um aresto, a uma ordem, a uma
decisão _do Supremo Tribunal Federal, imputa à parte
que o descumpre o claro cometimento de um ilícito, de
uma prútica antijurídica, e é a Constituição, Sr. Presidente, ao arrolar a competência processual, e a competência judicante e originária do Supremo Tribunal Federal, quem assim estabelece;
"Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I - processar e julgar originariamente; nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de
Estado, os membros dos Tribunais Superiores da
União e dos Tribunais de Justiça dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal, os Ministros do
Tribunal de Contas da União e os chefes de missão
diplomática de caráter permanente."
Parece-me, Sr. Presidente, diante dessas considerações, que, lamentavelmente, está o Supremo Tribunal
Federal, pela pessoa, pela figura Proba e i1ustre, por todos os títulos, do seu Presidente, o eminente Ministro
Cordeiro Guerra, está a super Corte de Justiça do BrasH
no dever de, nos termos da lei que define os CriineS- de
responsabilidade do PresidCnte da República, dos Ministros de Estudo c dos Ministros_dos Tribunais Superiores,
mandar proceder, dentro da Constituição e dentro da lei,
à apuração da responsabilidade penal pelo ilícito que se
configura no desacato a uma decisão emanada do ~upre~
mo Tribunal Federal da República. Pois, Sr. Presidente,
se, como nessas desgraças que-o destino labora para as
sociedades, se a moda pega e qualquer autoridade deste
País entender de descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal, aí sim, Sr. Presidente, tudo estará perdido, o
caos terá substituído a ordem jurídica esfacelada dará lugar ·à desagregação da sociedade.
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Não é a despropósito, Sr. President~, que nos bancos-de Direito, em nossa idade tenra, aprendemos com Jellinek que o direito é o mínimo ético. Jellinek construiu
dois círculos concêntricos; o de maior raio ê a Etica e o
de menor é Direito, para expressar que na norma jurídica está sempre configurado o elemento ético e que o Di~
reito e a .l:tica não podem jamais deixar de se intercornunicar a fim de que a Justiça se torne de fato perene.
:f: também por isso, Sr. Presidente, que o grande Alceu
de Amoroso Lima, quando defin-iu a pirâmide que deve
contituir o símbolo das socieáades organizadas, depois
de estabelecer quatro seções para esta pirâmide, assim as
dispôs: na óasê, colocou ele a Força; na secção que se superpõe à base, colocou a Técnica; na seguinte secção, a
Política,_ e, no ápice, a ~tica, a Ciuem o grande Alceu conferiu dois braços, a Moral e a Justiça, querendo identificar que toda vez em que ocorrer a subversão, ou a super-.
posição de uma seção piramidal por outra, vale dizer,
toda vez, por exemplo, em que a Força, que é a base da
pirâmide social, se superpuser à .êtica, isto é, à Justiça e
ao instituto moral da sociedade, a consequência fatal s6i-á- a inevitável d\!sagregação dessa mesma sociedade.
Assim, Sr. Pr.esidente, é o sinal dos tempos a que alude, num magnífico editorial sobre a questão, o Jornal do
-~_rasil, em sua _edição de hoje, cujo texto, Sr. Presidente,
faço-lhe a rogativa de determinar providências no senti-dO- de que faça parte integrante _deste meu PrOnunciamento.
Leio o trecho mais sublime deste artigo, q"ue- foi escrito, sem dúvida alguma, em estado de graça, que define a
Imprensa verdadeiramente responsável, a Imprensa
construída pelo homo faber, pelo homem criador, a Imprensa definida pelo grande Juiz Hugo Black, da Suprema Corte- âãs Estados Unidos, que é a Imprensa que
existe para servir aos governados, e não aos governantes:
"Uma ordem judicial não se discute, cumpre-se"
o Jornal do Brasil. "Esta verdade elementar
precisa ser dita a agentes broncos da autoridade
públíca. Mas é Preocupante que precise ser repetida
a um órgão incumbido da função jurisdicional, em
seu nível mais alto. O Superior TribUmi.l Militar não
carece da declaração formal do Senado, destinada a
suprimir do ordenamentojurfdico a norma declarada inconstitucional, para dar cumprimento ao aresto do Supremo, que passou a ser, ele próprio, a lei a
observar de imediato entre as partes. A noção da
executoriedade inexorável das ordens judiciais ê a
pedra de toque do Estado de direito."

~ ---~diz

Discutia-se aqui, Sr. Presidente, faz poucos dias, se o
Senhor Presidente da República, que se declarara- em
dfscurso transmitido à Nação por estação de rádio e tele-visão - o guarda da Constituição, discutia- eu com- Oi;
mil cultos pares do Senado, apenas para p~der aprender,
se de fato o Chefe do Poder Executivo, no Estado de DirCíto, tem a cámpetência constltucioOai dê ser o guarda
da Constituição. E, em caso positivo, em que capítulo da
Constituição está inscrita esta prerrogativa que o próprio Chefe do Estado a ele atribuiu, no aludido pronunciamento.
Sr. Presidente, os Estados verdadeiramente democrátiCQS e nas democracias que se fundamentam no Estado de
Direito, porque não basta que o Estado seja um Estado
de Direilo, porque Estado de Direito ê a União Soviética, assim como a República de Cuba, a República do
Chile e a República do Uruguai, porque são_ Estados de
Direito fundamentados em Constituições escritas _e que
vigoram naqueles pafses sob ditadura, não há nesses paises, todavia, o Estado de Direito de regime democrático,
que é o Estado~ Sr. Presidente, que une os anseios da sociedade com a legitimação das leis. A Lei, como primado
da próprí<l existência social, como valor fundamental de
todos os valores, é tão eficaz e tão sagrada que o próprio
Atistóteles, citado pelo Padre Antônio Vieira, nO primei-
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ro sermão da Visitação de Nossa Senhora, assim se referia às Repúblicas, 5 séculos antes do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo: "As leis não são boas porque
bem se fazem", dizia Aristóteles, "e siin, porque bem se
cumprem". E o Padre Vieira, pregador genial, complementava a sentença aristotélica com esse dito magistral:
~'não é rriiserá vel a República onde hã delitos, senão
.onde falta o castigo deles", porque é com a inexistência
dos delitos praticados numa República que a República
se volatiliza nos seus fundam~ntos que deveriam ser concretos para sustentá-la pelo menos enquanto vivesse a civilização que a criou".
Está comprovado, Sr. Presidente, pelos fatos históricoS, que o desaparecimento das grandes civilizações foi
antes precedido pelo desprestigiamento das instituições
Tegais, pelo desacato às leis, que governados e governantes ao seu culto se entregaram sem poderem perceber que
estavam construindo o fim, o desfecho e a hecatombe
das civilizações que com tanta glória haviam erigido.
O Sr. Cid- Sampaio -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA --Ouço V. Ex• com muita
honra, nobre Senador Cid Sampaio.
O Sr. Cid Sampaio- Senador Fábio Lucena, quero
felicitá-lo pela magnífica oração que está pronunciando.
O
Ex•

SR. FÁBIO

LUCENA .:_ f muita bondade de V.

O Sr. Cid Sampaio- Quando neste Pafs, República
dita democrática, _deu-se à Justiça a prerrogativa de intocabilidade; assegurou-se aos Magístrados a irremovibilidade, a garantia dos seus vencimentos, queria-se assegurar à Justiça, neste País, aquele sentido que é o único que
permite que as sociedades cresçam, que os aglomerados
de povos se tornem nações, e que estas nações consolidem uma cultura. Se nós assistimos num país, se todos os
brasileiros, em qualquer nível em que se encontrem, se
apercebem que isso, que é essencial à vida coletiva, à
vida conjunta de seres inteligentes, não mais existe,
- quando a Justiç<l não mais se respeita, então, nada mais
falta destruir. A derrocada desse povo como nação, dessa nação como nação civilizada, dessa cultura, como tradição de um p_ovo, tende a desaparecer. O pronunciamento de V. Ex~. nesta hora, em que poucos Senadores
ouvem o seu discurso, precisa que saia destas paredes do
Congresso brasileiro, para que os responsáveis perante a
Nação brasileira sintam que se eles não defendem a últlma resistência, a última aspiração, a última força que
pode manter congregada uma Nação, se também isso é
destruído neste País, tornar-se~á irreversível o processo
de destruição da própria Nação brasileira. V. Ex•, no seu
pronunciamento, tem o mérito de procurar acordar os
responsáveis por esse crime que se poderá cometer neste
Pa_ís. E eu espero que as palavras de V. Ex• tenham o
d-om de fazer com que se restabeleça no Brasil o respeito
à Justiça como a norma mais sagrada que preside os_ destinos de um povo. Muito obrigado, nobre Senador.
O SR. FÁBIO ~UCENA- Sou eu que~ agradece ao
magistral aparte de V. E.xJ, nobre Senador Cid SampaiO.
Eu repito, recito para V. Ex• uma sábia líçãó de Emers.on_:__"Se alguém tem algo a me ensinar, esse alguém é
meu mestre." e, V. Ex• é meu mestre, nobre Senador Cid
Sampaio.
O Sr. Cid Sampaio- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. FÁBIO WCEN A - Mas dizia, Sr. Presidente,
da discussão que se travava sobre ter ou não o Presidente
da República a competência de guardião -da Constí·
tuição. Não, não tem! Só nos regimes tOtalitários é que o chefedo ·estãdo tem essa prerrogativa. E, aliás, a figura do
guar•da da constituição é uma figura do estado nazifas-
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cistas de Adolf Hitler, cdada por um dos principais professores de Hitler. o Dr. Karl Schmidt, no seu livro A
Teologia Política. Naquela obra, que era uma espécie de
bíblia do grande bandido austríaco, o Dr. Schmidt ensina que da mesma forma com que cabe ao chefe do.estado
guardar a Constituição, também a ele compete suprimir
a constituição, porque ele, sendo rcsponsãvel pela execução da Constituição, passa a ser o responsáVel pela
sobrevivência do próprio Estado.
Isso é um absurdo, Sr. Presidente. O gu<~rda da Constituição, nos estados de direito de regime democrático,
vale dizer, naquele em que o estado de direito proinana
da vontade popular, daquele em que as instituições são a
expressão da soberania popular, como nas grandes democracias de est<~do de direito dos Estados Unidos, da
França e da Grã-Bretanha, o guarda da Constituição, Sr.
Presidente, é o Poder Judiciário, porque ê o Judiciário
que interpreta a Constituição. E só aquele que tCm pOderes para declarar que uma norma legal é ou nào inconstitucional, só esse poder, Sr. Presidente, pode ser de fato o
guardião maior da Constituição, a lei das leis, que rege a
segurança e_ o destino das sociedades.
O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex~ me permite
te?

titn apar-

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço, com muita honra,
o nobre Senador Gãbriel Heúries.
O Sr. Gabrief Hermes- Nobre Senador Fábio Luce·
na, como V. Ex~. também, passei pelos cinco anos dos
bancos da nossa Faculdade de Direito do Estado do Pará, Durante longos anos advoguei no meu Estado e o
conta to _com o Direito, com os mestres admiráveis, inclusive essa figura respeitável de constituáonalista mundial
que é o nosso R ui Barboza, cuja figura está perm:mente. mente aqui neste Plenário, depois o convívio, dentro desta Casa, em que tantas soluções foram necessárias dá, __
como _c_orrctivos, às vezes, erros~ e que foram soluções
que atingiram até os mais altos magistrados que, muitas
vezes, foram afastados; e o povo aceitou, como eu disse
há pouco, a solução dada por esta Corte, que muitas vezes em_Corle se transformam os plenários da Câmara, do
Senado e_ do Congresso. Enfim, esse convívio nosso, meu
com o Direito, é o convívio de todo o povo bm5íleiro. O
povo, o homem mais simples, mais humilde, aquele que,
muitas vezes, nem sequer os primeiros cursos pôde ter
durante o decorrer da sua vida, quando recebe uma injustiça. ele se rebela. Se é uma injUstiça, revolta aquele
inculto como aos mais preparados, como aqueles que
cursaram os cursos de direito. E veja, nobre Senador,
com relação ao fato que V, Ex~ cita: todos os brasileiros
tiveram um impacto ao ouvir o -rádio, a televisão, nos
jornais, no dia imedi<ito,- brasileiro ma-is siiT!Ples, o
mais humilde, o mais culto, ocultar de direito, não tenha
dúvida os militares, o povo, enfim, não fiCou t!ncaritiiOó,
teve um choque de desencanto. Mas veja V. Ex~ como o
bom senso prevaleceu. e como no dia imediato tudo era
reposto. t um fato que ocorreu e merece respeito. Ou é
um fato que ocorreu depois; o de trazer para o seu devido lugar as coisas, que também merece respeito. Era apenas isso _que queria lembrar a V. Ex• Houve um mal, mas
houve um ato que tambêm temos que respeitar, e tudo
voltou à normalidade, como a normaUdade nôs esperamos há 20 ailo.S paSsa-doS em virtude de fatos que não cabem, neste momento, comentar. Mas fatos difíceis.
Quantos compariheiros que se encontram hoje na Oposição- bons CompaflheTr-os dO PMDB -e outros pãrtidOs
da OposiçãO, tãntos Coinpailheiros Cõnio eu~ não tivemos de participar, num c_ertO-momf:nto_, deúrri ãto ciUe sti
fazia necessãrio, porque esta\l'am começando a desrespeitar as leis, a nossa ConstitUição. E nós tomaniOs ti'nia <ititude. Depois, a maré correu, tufou, derramou-se- não
vamos_c_omentar o que ocorreu. Nós lutamos hoje para

o

voltar à normalidade. Este pequenino fato que ocorreu
há poucos dias, que durante 24 horas deixou a todos nós
bastante entristecidos e preocupados, recebeu também
dos que por qualquer motivo haviam fracassado, haviam
errado, ou haviam se enganado, uma correção imediata.
Então, vamos respeitar também este gesto.

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, há poucos minutos V. Ex~ se declarou um admirador de Napoleão Bonaparte. Convém recordar ..
O Sr. Gabriel Hermes- Bem, peço licença a V. Ex•,
para usar aquele termo tão popular: sou admirador de
N apo!eão Bonaparte, modus ln rebus, irremediavelmente
ler a história do que ocorreu no período de Napoleão,
saindo aquele tenente, depois capitão de artilharia, tomando e dominando aqueles que haviam querido corrigir os desastres da França, a vida terrível daquele reinado nefasto para o povo. Tomado o poder e feito tudo o
que ele fez, modificando e tirando reis, imperadores, enfim, dominando a Europa inteira, menos Portugal e a
Rússia que correu para õ seu interiOr" gelado, conseguindo chegar até à América do Sul e ao nosso Brasil, precipitando a nossa independência, temos o que admirar de
Napole:Jo, mas também, temos o que condenar do perío·
do de Napoleão. E eu condeno muito e admiro muito,
porque, no fundo, ele também era um cultor do Direito.
Ainda hoje, em nossas faculdades, nôs nos voltamos
paru alguns dos côdigos deixados no período napoleônico.
OS~ FÁBIQ LUCENA- Vale recordar, Ex~. que o
principal fefto de Napoleão não foi a transformação do
map<J da Europa ou do M un_do; não foi o desafio que ele
impôs ao Império Britânico durante 20 _anos: não foi a
usurpação do trono por um plebeu. Não, nobre Senador! A maior obra de Napoleão foi executada em 1804; ê
o famoso Código de Napoleão. o Código Civil, que, até
hoJe, regula muitas das principais relações civis na sociedade dos franceses. Mas a lei existe para ser cumprida,
repetia, Insistentemente, o mestre Pimenta.Bue:no. Sem o
cumprimento das leis, tudo está arruinado. Não e a toa,
Ex•. que, precedendo a revolução do iluminismo, que
inspirou a maior revolução mundial que foi a Revolução
Francesa, surgiu, em França, uma obra que. atê hoje, altera o comportamento dos que estudam as leis e o Direito e aliúa-lhes o comportamento porque sempre lhes
abre llma fenda para a procura e para o encontro de novas verdades jurídicas. É o Espírito das Leis, de montes-quieu, para quem as leis não eram apenas relações formuis entre os seres, embora nascessem elas, necessariamente, da relação que existe entre a natureza das coisas.
Mas elas possuiam e possuem espírito e esse esplrito
marcha com a evolução das sodedades_e.s.empre se adapta à evolução -e à atualidade social. Se a lei foi violada, h a
- que ser reparada, sobretudo, porque se lê nos jornais, Sr.
Presidente, que houve interferência elogiâvel do Poder
Excutivo, através do Ministro Professor Dr. Leitão de
Abreu, para que a Corte Militar acatasse a decisão do
Supremo Tribunal Federal.

Ora, Sr. Presidente, no dia em que o Poder Executivo
se transformar em estafeta de um Tribunal para um outro Tribunal de instância inferior, esta Nação, quejã perdeu tantas ocasiões e que já alimentou tantas esperanças
perdidas, nào terá outra alternativa, senão a que não
queremos, com a qual nem sequer sonhamos e nem seGller perlSamos em admitir possa ser sonhada, gue será o
desfécho da conflagraçJI._o social _civil, a m;is -grave_ das
conSi(j_üências que pode assaltar uma sociedade.
Em assim sendo, Sr. Pf~sidente, eu não encontrei, no
Regimento Interno_ do Senado Fedet:al, um dispositivo
em clue pudesse abroquelar, que me servisse de broquéis
e de adargas para requerer a V. Ex• seja imediatamente
incluída na Ordem do Dia deste Se.nadO, para efeito de
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suspensão da sua execução pelo Senado Federal, conforme determina a Constituição, o Texto da Lei declarada,
no caso. inconstitudonal pelo Supremo Tribunal Federal. Com essa providência, que. com certeza, será adotada por V. Ex~. a Constituição estará cumprida na sua integridade. O Senado estar[! a salvo de qualquer correic;ão, de qualquer arqüição sobre o cumprimento ou
não- das atribuições constituciOna.iS, pcirque;--nõ mêU
pálido entender, Sr. Presidente, diria, em termos mais
bem explicitados, na minha aurifulgente ignorância, eu
diria, Sr. Presidente, que já ho_uve tempo, desde que o
SUpremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalióade dtlquela Lei, já houve tempo para que o Senado fedáal, cumprind_o a Constituição, houvesse determinado
a suspensão du execução daquele diploma legal.
Retornando às palavras iniciais destas considerações•..
{O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Para concluir, Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - V. Ex'
dispõe de 3 minutos para concluir o seu_ pronunciamento.

O SR. FÁBIO LUCENA - Eu me antecipei. Estou
marcando o tempo e, pelos meus cálculos, só me restam
2 minutos.
V. Ex•, tolerante e mugnánimo, me dá mafs I mhiufo,
pelo que. genunexo, lhe sou grato, gratíssimo.
Recordando o preâmbulo destas alocuções, eu recordaria o grande Balbi.
Lembraria a advertência aos homens públicos, feita
pelo grande tribuno, pelo magnífico orador. que cictri:rou todo este século no meu Estado e, que, no último e
antolôgico protesto, num protesto em que se pode identi·
ficar a luminosidade de um prógono do qual nascem us
epígonos que continuam com o seu ideârio. sobretudo o
de ardente defensor da justiça e da liberdade, é preciso
que os homens públicos. Sr. Presidente, quando associedades ameaçam. como a sociedade brasileira, caminhar
para o abismo. é preciso que os homens públicos aprendam a imporUlncia de saberem cavalgar sobre precípios,
sem nos predpfcios se precipitarem.
A profundidade desses precipícios, Srs. SenadoreS, é
medida pelo bom ou mau cumprimento das leis. O cumprimento das leis, sobretudo das decisões com força de
lei que promanam das Cortes de Justiça deste País, desde
a perdida entrància no interior da Amazônia. ou da caatingu nordestina, ou do perdido vale do Jequitinhonhà,
onde cumpri um castigo imposto pelo golpe militar de
1964, no mesmo ano, até as cordilheiras dos Cumjás, no
Pará, ao interior sergipano às duo1s grandes pãtrias da
Pátria brasileira. A primeira pátria em que nasceu a Pátria, com o descobrimento da pátria pelos portugueses,
que é a pátria baiana: e a segunda pátria, aindãJ pátria
h aia na, onde nasceu o protetor do Senado Federal, o Dr.
Rui Barbosu, que o cumprimento das leis, dizia, que a
sua observância rigorosa. sob pena de severa punição,
nos termos das leis e da Constituição, das decisões promanadas do Poder Judiciário, este binômio, Sr. Presidente, ê o único que o homem até hoje c_oncebeu parü
evitar que a sociedade o leve de roldão no precipfcio e
nos abismos que ningut':m deseja para uma sociedade
como" a Pátria brasileira.
Em ussim sendo, concluindo, Sr. Presidente, leio o
titulo do editorial do Jornal do Br-.sil, "Sinal dos Tem·
pos", página sublime de defesa do Direito e da Justiça,
de defesa do ordenamento social, que deveria, Sr. Presidenti,. ser distribuído sobretudo nas escolas de nfvel mé~
di o deste País, em todas as escolas, a fim de que os brasi~
leiros adolescentes pudessem repetir o exemplo comoventé e tão dignificante daquele menino dos dedos ver~
des_, narrado em livro do mesmo título, do escritor fran~
cês Maurice Druon, que tinha o poder de transformar
em nores, com o mínimo toque de suas mãos, as crostas
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mais deSgastadas, as montanhas mais corroídas e as matêrias mais cOnsu-midas Por todas as formas de erosão.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FÁBIO LUCENA EM SEU DISCURSO:

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SAL_DANHA DERZI NA SESSÃO DE 19-3-84, QUE
SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCORRECOES NO DCN- SEÇÃO ll- de 20-384.

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB- MS. Pronuncia o seguin~e discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-·
res:
Perpetra~se novamente, em gabinetes governamentais,
Deve haver um grande equívoco a esclarecer na decioutro aciilte à Nação. O pretexto é: o de senipre- com
são do STM, proferida em sessão secreta por 9 votos
efeito, de tanto ser usado e invocado pelas autoridades
contra 3, negando acatamento a um mandado de segueconómicas começa a ficar monótono - ê preciso aderança deferido por unanimidade pelo Supremo Tribunal
quar as instituições aos novos desafios impostos pela criFederal. a mera hipótese-de que tal equívoco, Se existf:,
se__ecorrômica mundial. Isto é, após utilizarem e abusamotivou esse caso- raro e grave- de desobediência a
rem de remêdios prescritos no exterior;de pílulas dOuraum aresto da Corte Suprema chameja como um sinal de
das pelo_ Fundo Monetário _Internacional, cujos ~esulta
tempos nos quais todos perdem a medida de tudo.
dos aí estão: recessão, inflação, desemprego, para mencionar apenas os mais gritantes; investem contra as ilí.stiE de qualquer modo o resultado mais doloroso do lontuições na tentativa de camuflar a negligência; a incOmgo processo de subversão da ordem jurídica, operada no
petência corri que nossa economia tem :ido gerida u[tíBrasil,paradoxalmente, ao longo da implantação e do
funcionamento de um regiine iristaurado eni nome da ne- -· -· mamente.
Trata-se agora da propalada reforma bancária que, a
cessidade_de conter a _escalada dos subversivos. Além de
se crer nas notícias veiculadas pela imprensa -lamentachegar-se ao extremo do desacato a uma ordem judicial,
velmen-te
a únicã fonte disponível, uma vez que o ca-i-ãcentre dois órgãos superiores da hie"rarquia jurisdiciOriaT,
terístico desprezo do Execj.ltivo pelos legítimos represeno que agrava o episódio inacreditável é que o desacato
tantes do povo o projeto permanece ainda secreto para
foi praticado coletivamente por um Tribunal que se im~
os membros desta c-asa - traz em "seu bojo uffia mupôs ao respeito da nação e dos própriOs advogadOs, peta
dança significativa nas funções, nas atribuições e nas
conexão estreita entre seus julgados e· a idéia" fiiridamenforites_de rec_urs_os do Banco do Brasil suas prerrogativas
tal da prevalência da Lei.
dC a-~t-;;ridad~-~onetária, repassanOo-as ao Banco Cen- -Mesmo nos estágios mais sombrios da evolução (ou
tral, no intuito de, reordenado o sistema financeiro bradeterioração) do movimento_ revolucionário e democrátisileiro, ter-se uma maior unicidade dos orçamentos goco de 1964, o Superior Tribunal Militar soube conciliar
vernamentais e, conseqüentemente, um maiqr controle
sua alta função constitucional de guardião específico da - --do djspêndio público.
segurança nacional com a dignidade também específica
A intenção é uma, o resultado, contudo, será minar a
da magistratura. Coube-lhe, pelo testemunho até dos
importância desta instituição, cujos serviços prestãdos à
que sucumbiram processualmente_ ante a majestade de
sociedade brasileira no decorrer de mais de cem anos,
seus_ julgamentos, oferecer aos que sofriam violênda
principalmente ao nosso produtor rural, tem sido dos
i motivada ou excessiva a esperança de um reduto final e
maiS altos e relevantes. Diminuir suas atribuições, acamais alto em que a liberdade individual enc-ontraria,
pa~har seu papel na economia nacional, cercear sua cacomo ainda encontra, a proteção certeira do Direito.
paCidade operacional não há de servir a propósitos altaneiros, não há de atender aos mais legftimos interesses
Era preciso, portãilto, esperai" que se tornasse clara a
do poVO brasileiro. Mesmo porque, como nos lembrou
primeira notícia de que esse respeitável órgão do Poder
há dias o preclaro ex-Presidente da Comissão de FiJudiciário resistia a um aresto proferido pelo Supremo
nanças da Câmara Federal, o Sr. CêS-ar Prieto; "Retirar
Tribunal. Infelizmente a segunda notíCia confirmou a
funções
do Banco do Brasil e passar para o Banco Cenprimeira, com a agravante de se haver configurado o
tral ou substituir atribuições de um órgão são medidas
atentado já na presença de um "esclarecimento" pedido
tão siinples e sem importância como mexer nos sofás das
e oferecido' pelo Ministro Cordeiro Guerra, em cuja linsala".
guagem costumeira e necessariamente elevada se pode
Por que então, Sr. Presidente, esta investida contra o
sentir a também necessária energia da confirmação: ao
Banco do Bras~!? Contra -esta instituição que, _em sua
deferir o mandado de segurança impetrado pelo juizcentenária exiSiênda, jamais esteve envOlvida em escâncorregedor - alijado por um decreto-lei declarado lndalos financeiros, em ajudas a inescrupuloSos-, do tipo
constitucional - o STF decidira por- un-animidade
'DELFIN,
CAPEMl, Coroa-Brastel e inúmeros outros
"reintegrá-lo imediatamente" no cargo de que fora arbi~
que
certamente não enobrecem a história: do Banco Centrariamente afastado.
tral.
Uma ordem judicial não se discute, cumpre-se. Esta
Por que então. Sr. Presidente, esta insidiosa tentativa,
verdade elementar precisa ser dita a agentes broncos da
aparentemente estimulada pela presidência do Banco
autoridade pública. Mas é preocupante que precise ser
Central, de reduzir a importância do Banco do Brasil?
repetida a um órgão irlCumbido da função jurisdicional,
A quem pode interessar essas mudanças da Lei n<J
em seu nível mais alto. O STM não carece da declaração
4.595, de 31 de9ezembro de 1964, que ordena o Sistema
formal do Senado, destinado a suprimir do ordenamento
Financeiro Nicional'? Aos interesses maiores do povo?
jurídico a norma declarada inconstitucional, para dar
Certament~ que não. Servem apenas aos bancos privacumprimento ao aresto do Supremo. que passou a ser,
doS-e a mais ninguém. São modiftcações que vêm benefiele própriO;-a lei a observar de imediato entre as partes.
ciar ainda mais aos banqueiros que percebem, na dimiA nocão da executoriedade inexorãvel das ordens judinuição_ do Banco do Brasil, uma excelente oportunidade
ciais e a pedra de toque do Estado de direito.
~·-·---para alargarem seu campo de ação, na prática cada vez
mais
revoltante e escandalOSã _de u-ma agiotagem sem
Quando entre os próprios órgâoS do sistem"ãjudiciárrO
precedentes na história de nações civilizadas.
esta noção fundamental começa a ser posta em dúvida, ê
Substituir atribuições, retirar funções não trarão cersinal de que chegamos à cota zero no que toca ao sentitamente ordem e disciplina ao mercado firiàõ.ce1ro, não
mento da lei e à segurança da ordem constitucional. Um
estancarão este vergonhoso processo de transferência de
alarmante sinal dos tempos.
Jornal do Brasil -

sexta-feira, 23-3-84.
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rendas instaurado no Pafs, através de_ um simulacro de
"open market", não impedirão o funcíonamento desta
ciranda financeira que empobrece diariamente o Brasil
ao premiar a quem não trabalha e especula e ao penalizar a quem labuta e investe.
Destruir o Banco do Brasil serve apenas aos agiotas,
domésticos ou estrangeiros, que sugam continuamente,
amparados pela atual política econômíca, toda a parca
renda gerada no Brasil, que escoa para os cofres cada vez
mais abarrotados dos banqueiros.
O Banco do BrasH é hoje um patrimônia do povo brasileiro, um patrimônio duramente amealhado e mantido
pela dedicação e esforÇo de seus funcionários, que levam
aos rincões mais -distantes o apoio à produção agrícola,
ao pequeno e médio produtor, ao exportador e a todos
aqueles que contribuem para aumentar a riqueza nado~
na\. 1:: preciso ressaltar, Sr. Presidente, que o verdadeiro
Ministério da Agricultura deste País tem sido o Banco
do Brasil, com 3.080 dependências em funcionamento,
das quais 487 são postos avançados de crédito rural e
uma alocação de mais de 30% do total de seus empréstim-os ã atiVidade agrícola.
=~::precisO mencionar, também, o imprirtanfíSSifilo papel que o Banco tem representado na formação de recursoS humanos para o desenvolvimento- nacional, na valori:iação -e aprimorãrriento do homem brasileiro. Seu qua~
dro de pessoal, atualmente com mais de cem mil funcionáriOS, representa também um patrimônio desta Nação
pelo que possui de capadtação e dedicação ao interesse
públi~o. Não po_de, portanto, ficar à mercê do:> "lobbystas" dos banqueiros privados que, na ânsia de destruírem a instituição, acusam levianamente seus servidores de receberem vantagens pecuniárias acima das possibilidades atuais da economia. Ora, Sr. Presidente, tem
sido precisame~t~_esta política de remuneração adequada praticada pelo Banco do Brasil a responsável pela excelência do seu quadro de servidores, cujos préstimos ao
País, dentro e (ora do Banco, inclusive nas principais assessorias técnicas do governo, são incontáveis. Ademais,
como falar de altos Salários quando, erodidos pelo processo inflacíOnáriO, já não permitem senão uma modesta
Subsistência, já não mantêm sequ!:r um padrão digno de
existência.
A reforma neCessária, imprescindível, inadiável não é
a de atribuições e funções das autoridades monetárias. O
que se precisa é que haja uma autoridade monetária capaz de pôr cobro a desenfreada especulação financeira
que danifica o processo produtivo nacional. Necessitamos sim de uma autoridade capaz de punir as fraudes e
sanear o merr;;:ado, de uma autoridade monetária que
eqUacione a questão da dívida pública, hoje na casa dos
27 trilhões de cruzeiros, que mantêm as taxas de juros em
patamares insuportáveis, destruindo a capacidade empreendedora dos fabricantes nacionais, o-que se precisa,
Sr. Presidente, é de uma política econômica objetiva,
coerente, elaborada a partir dos interesses nacionais, capaz de recon-~uzir este País à trilha do crescimento e
bem-estar econômicos.
Era o que tinha a dizer, Sr. I>residente. {Muito bem!)

AtAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
25• Reunião realizada em
16 de novembro de 1983
Ãs nove horas e trinta minutos do dia dezesseís de novembro de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Co_missão, sob a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró,
Presidente, reúne-se a Comissão de Constítuição e Justiça com a· presença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes,
GuilheTme PãTmeira, Martins Filho, Carlos- Chiarelli,
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Cailâs Alberto, Marcondes Gadelha, Amaral Furlail,
Odacir Soares, Octávio Cardoso, Almir Pinto, José Fragelli, José lgnácio, Hélio Gueiros, Enéas Faria e Alfredo
Campos.

nadar Nelson Carneiro. Relator: Senador Amaral Furlan. Earecer: Favorável, por constitucional e-}uridico,
co-ffi a-emenda n~> 1-CCJ qu-e ofereCe. Não liãveildO diS~
ciiSsâo;·o Sr. Presidente põe em vota~ão o par~er, que é
aprovado por unanimidade. Item 16. Projeto de Lei do
Deíxam de comparecer, por motivo justificado, os Srs~-
Senado ri ri 46, de 1982, que dispõe sobre o consentimentQ
Senadores Aderbal Jurema e Pedro Simon.
de pai ou mãe brasileiro para que o menor possa se auHavendo número regimental, o Sr. Presidente declara
sentar do País. Autor: Senador Lenoir Vargas. Relator:
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que-ê dada como aprovada.
_
Senador CariÔs ChiarellL Parecer: Favorável, por cO!lSüA seguir, paSsa•se à· apreciaÇãO das rnãtériãs cOnstantucional -e jurfdico, com a emenda n~' 1-CCJtes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Substitutivo que oferece. Não havendo discussão, o Sr.
Item I. Projeto de Resolução da Comissão de Ec_onOmia
Presiàente põe em votação o -parecer, que é aprovado
à Mensagem n9 133, de 1983 (Mensagem n~ 232/83, na
por unanimidade. Item 17, Projeto de lei do Senado n~'
origem) do Senhor Presidente da República, submetendo
11_9, de 1981, que assegura assistência do sindicato _ou do
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor MiM
MTb na despedida de empregado doméstico com mais
de_
um -ano de serviço, Autor: Senador Fernando Henrinistro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo
que Cardoso. Relator: Senador Carlos Chiarelli. Paredo Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito
cer: Favorável, com a emenda n~' l-CCJ -Substitutivo
no valor de CrS 288.037.264,28. Relator: Senador Odacir
qr.ie ·âpresenta, NãO.havendo dÍscussão, o Sr.-Presidente
Soares. Parecer: Favorável, por constitucional ejt.irídíco.
põe em votação o parecer, que é aprovado por Unanimi~
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
dade. Item 18. Projeto de Lei do Senado n~'-205-, de 1983
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 4. Pro-co_mp~ementar, que_ acrescerita diSPõsiiíVo à LCf"co_mjeto de Lei da Câmara n~ 186, de 1983 (n~' 1.980 f83, na
plementar n9 _26,_ de 11 de setefTlbrÕ de 1975; q~~ unifiCou
CD), que retifica, sem ônus, a Lei n~' 1.053, de 6 de deo PIS/PASEP. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relazembro de 1982, que estima a Receita e f.cia a D_espesa da
União para o Exercício Financeiro de 1983. Autor: Co--- _ tor: Senado~- Odacir _Soares. P!irecer: Favoráv~I. por
missão de FiScalização Financeira e Tomada de Coiú-as; ·
coristitucional e jurídico. Não havendo discu~sio, o Sr~
da Câmara dos Deptitãdos. Relator:- Senador AlmÚ' PiÕ~
Presldênte põe errl Votação o parecer, que é aprovado
to. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico.
por unanimidade. Item 19. P~:ojeto de Lei do Senado n9
308, de 1980, que acrescenta dispositivo aO Decre-to-lei n~'
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 5. Pro201, de II de feverei_ro de_l967. Autor: Senador Jutahy
jeto de Resolução n~> 108, de 1983, que sUsta, riOs termos
Maga1hih::s. Relator: Senador Odacir So<êreS. Pàri::~e-r:
do art. 32-da Constituição: Os p-r-ocessOS em cursá peninF'avorâvel, por constltúCional e jurídico. Po~to em dis-cussão,
o Sr. Senador José ~Fragellf pede a pa_lavra, e se
te o Supremo Tribunal Federal, contra o Senador Fábio
manifesta contrariamente ao parecer, por. achar, que
Lucena. Autor: Comissão Diretor~. RelatOr: Senado~
ca~o Legislativo Municipal e não- Federal legislar
Marcondes Gadelha. Parecer: Favorável, por constitu~
sobre tal matéria. Colocado_ em votação a Comissão porcíonal e jurídico ao Projeto de Resolução. Não havendo
maioria de votos rejeita o parecer do relator. A Presidên, discussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que
cia designa o Sr. Sen_ador José F~agelli, para relatar u
é aprovado por unanimidade. Item 6. Projeto de Lei da
V61cido quanto ao mêrito. Item 20. Projeto de Lei do SeCâmara n~' 97, de !983 (n'i' 2.88"1-C/80, na CD), quo
nado n~' 231, de 1981, que permite deduções no Imposto
acrescenta parágrafo ao artigo 31 da Lei iii'- 5.682, de 21
de
Renda das pessoasjurfdicas pan fins de aplicilção emde julho de 1971- Lei Orgânica dOs Partidos Políticos,
programas de ensino de primeiro e segundo graus. Audefinindo voto cumulativo. Autor: Deputado Nilson
tor: Senador João Calmon. Relator: Senador Marcondes
Gibson. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer: Favo:
Gadelha. Parecer: _contrário, por inconstitucional. Posto
rável quanto ao méiiíó. Não havendo discussão, o Sr
Presidente põe em votação o parecer, que_ é aprovado,
em discussão o parecer, o Sr. Senador Martins Filho sovotando com restrições o Sr.- Senador Hélio Gu.eiros.
licita vista, que é deferida pela presidência. Item 21. ProItem 7. Projeto de Lei da Câmara n~>_69, de 1983 (N9 322jeto de Lei do Senado n~' 7, de 1982, que dispõe sobre a
B/79, na CD), que dá nova redaçào ao inciso VI do articoncessão do passeHvre nos trens da RFFSA, a.os.se.us
go 43 da Lei n~' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que
servidores. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator:
.. dispõe sobre o condom1nio em edificações e incOrpoSenador José F ragelli. Pa.re_cer: contrário, por incoitst_it urações imobíliárias". Autor: Deputado Peixoto Filho. - -- Cional. Não havendo dis~ussão, o si~ Presidente põe em
Relator: Senador Carlos Chiarelli. ParCcer: Favorável,
votação o pârecer, que ê aprovado, votando contr<Hia- _
por constitucional e jurídic_o. Não havendO diScussão, o
niente ao projeto o Sr. Senador Hê_lio GuCíros. Item 22....
Sr. Presidente põe em votação o parecer, qUe é aproVàdo
Projeto de Lei do Senado nl' 372, de 1981, que altera dispositivo da vigente legislação previdenciária, para o fim
por unanimidade. ftem JO. Projeto de Lei da Câmara n~'
de
assegurar tambérri- ao n1arid0 viúvo o direito ao be(56, de 1983 (n" 1.197-B/79, na CD), que assegura-aO-emnefício da pensão. Autor: Senador Humberto Lucena.
pn:gado estável que optou pelo Fundo de Garantia do
Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: Favorãvd, por
Tempo de Serviço FGTS o recebimento da indeD.izaçào
constitucional e jurídico. Não havendo discussãO, o Si.
que lhe correspondia e que não foi paga tempestivamenPfcsldente põe em votação o parecer, que é aprovã.do
te. Autor: Deputado Octávio Torrecllla. Relator: Senapõr un-animidade. ltem 26. Projeto de Lei do Senado n~'
dor Guilherme Palmeira. Parecer: Contrário, por iõjurí310, de 1983, que prorroga, por dez anos, o prazo assinadico_ Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
do no artígo !9 da Lei n~' 5.755, de l de dezenibro de
votação o parecer, que é aprovado por unanimidãde.
1971, que "isenta do pagamento dos impostos predial e
Item 12. Projeto de Lei do n9 134, de 1983, que estatieiec.e
territorial urbano e de transmissão, no Distrito Federal,
a livre negociação s3.iarial e dá outras providências. Au~
ímóvels adquiridos por componentes' da Força- Expedito r: Senador Roberto C<impos. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: Favorável, por constituciori.al ejurfcioriãiia BiUsileira''. Autor: Senador Raimundo Parente.
Relator: Senador Josê Fragel!i. Parecer: pela prejudiciadico. Não havendo diScussão, o Sr. Presidente põe em
lidade. Não havendo discussão, o Sr. Pr6sidente põe em
votação o parecer, que é aprovado, com restrições do
Srs. Senadores Almir Pinto, Hélio Gueiros, Guilhúme
Votação O párecer, que é aprovado por unanimidade.
Palmeira e José Fragelli. Item 14. Projeto de Lei do SeItem 27. Projeto de Lei do Senado n~' 232, :ae f98-3~ que
nado n9 ll4, de 1983, que introduz alterações na CLT,
estende aos trabalhadores rurais o regime da previdência
na parte referente à contribuição sindicai, para determie assistência social-urbana, bem como a legislação do seguro de acidentes do trabalho, e dá outras providências.
nar que a parte que couber· a cada sindicato seja moviAUtOr: senador Nelson CarneiroT Relator: Senador
rnentada sem qualquer interferência do MTb-:Autoi: Se---

Marçode 1984

Helvfdio Nunes. Parecer: Contrário, Por- i:O.coristituCíónal. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado por unanirilidade. Jtem
28. ~oJeto__ d~ _Lei Qo Senadq nl' 179, de 1983, que assegura direito _à aposentadoria especial à categoria que especifica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: Contrário, por injurídica.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação, que é aprovado por unanimidade. Item 30. Projeto de Lei da Câmara n~' 29, de 1983 (n~' 121-C/83, na
CO), ql!~ dá nova redação ao inciso I do artigo 22 da Lei
n9 6.448, de 11 de outubro de 1977, qué dispõe sobre a
organização~ política e administrativa dos Municípios
dos Territórios Federais e dá outras providêncüi.s. Autor:
Deputado Antônio Pontes. Relator: Senador Odacir
Soares. Parecer: Favorâvel, quanto ao mérito. Não ha~
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare~
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 3 I. Oficio
"S" n9 26, de 1982 (Oficio n~' GP-488/82, na origem) do
Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhando ao Senado Federal o Relatório e
demais p_eças do Proc_esso sobre aprovação das Contas
do Gove~o-do Distrito Federal, relativas ao exercício de
1981. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer: Favorável, por constitucioJ]al e jurídico ao· projeto de Reso~
lu_ção da Comissão do Distrito Federal~ Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 32. Projeto de
Res~luçào da Comissão de Economia à Mensagem n~'
161, de 1983 (Mensagem n~' 291/83, na origem), do Senhor Presid~n~e da República, submetendo à aprovação
do Senado F~deral, proposta do Senhor Ministro da Fazen~a. _para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de_ Parobé (RS), a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 23.000.000,00. Relator: Senador Carlos Chiarem.
PareceG Favorãvet, por constitucional e jurfdico. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade~ Item 33. Prqt
jeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensa~
gem ntt 160, de 1983 (Mensagem n~> 290/83, na origem)
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municiparde ParÕbê (RS), a contratar operação de crédito no
valor de CrS I Ll3I.l40,00. RelatOr: Senador Carlos
Chiarelli. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o-parecer, que é aprovado por unanimidade. Continuando, o Sr. Presidente, Senador Murilo Badaró, pas·
sa ·a presidência ao Sr. Senador José Fragelli, para relatar os seguintes Projetas: Item 2. Projeto de Resolução
da Comissão de Economia à Mensagem n~' 152, de 1982
(Mensagem n 9 284f82, na origem) do Senhor Presidente
da Repllblica, submetendo à aprovação do Senado Fede-ral, proposta d_o Senhor Ministro da Fazçnda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Varzelândia
(MG), a contratar operação de crédito no valor de CrS
29.454.950,00. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico. Não havendÕ discussão, o Sr. Presidente e~ exercício, Senador José
Fragelli, põe em votação o parecer, que é aprovado por
unanimidade. Item 3, Ofício .. S" n~'lO, de 1982 (Oficio n~>
23-PJMC/82, na origem) do Senhor Presidente Qo.Su:
premo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fed~al, cópias das notas taquigrâficas e do acórdão profe-rido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordi~ârío g~' 96.392-.8, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 59,
da Lei Mu~~ipa~_n9 253, de 2 de dezembro de 1977, do
Município de Populina, daquele Estado. Relator: Senador M1,1rilo Badaró. Parecer: Favorável, na forma do
projeto de Resolução que apresenta. Não havendo" dis-cussão, o Sr. Presidente em exerc[cío, Senador José Fragelfi, põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade._ Prosseguindo, o Sr. Presidente em exercício,
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Senador José Fragelli, passa a presidência ao Sr. SenaM
dor Murilo Badaró. Por deliberação da Presidência, são
adiados, em face da ausênCía dos relatores, o PLC n9
77/83, PLC no 96/82, PLS no 98/81, PLS no 63(83, PLS
no 142/83, PLS no 354/81, PLS no 128/83, PLS no
151/82, PLS no 275(81, PLS no 63/83.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronaldo Cavalcante Gonçalves, Assistente,
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
26• Reunião Realizadil em
30 de novembro de t983.
Às nove horas e trinta minutos da dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e três, na sala da Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró,
Presidente, reúne-se a Cofuissãó de ConstituiçâO-e JuStiça com a presença dos Srs. Senã:dores Helvídio Nunes,
Aderbat Jurema, Odacir Sáares,--Hêlío Gueiros, Alffiir
Pinto, Passos Pôrto, João Calmon e Octãv"iO-c-.ii.idõsO.
Deixam de comparecer, por motivojustifka:do Os-Srs.
Senadores Guilherme Palmeira, Martins Filho, Carlos
Chiarelli, Carlos Alberto, Marcondes Gadelha, Amaral
Furlan, José lgnãcio, Pedro Simon e Enéas Faria.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu~
nião anterior, que é dada como aprovada. - --A seguir, passa~se à apreciaÇão das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 2. Projeto de Resolução n.,. 127, de 1982, que aprova
as conclusões e recomendações do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instítulda pela ResoluÇã"on"' 69, de 1978. Autor: Comissão "Par!ã.ritentar de Inquérito. Relator: Senador Passos Põrto. Parecer: favorável a
emenda nQ 2- CME (substitutiva). Não haverldO discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecei, que é
aprovado por unanimidade. Item 15. Projeto de __~ei do
Senado n.,. 142, de 1983, que regulariza sem aumento de
incidência o Imposto único sabre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos. Autor: Senador Roberto
Campos. Relator: Senador Aderbal Jurema, Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico com a emenda n9 1
- CCJ (substitutiva}. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por
unanimidade. Item 34. Projeto de _Lei da Câmara n9 86,
de 1983 (n"' 14-B/83, na CD), q-ue altera dispositivO- do
Decreto-lei n9 1.003, de 21 de outubro de 1969, Lei da
Organização Judiciária Militar, e dã outra providências.
Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Aderbal Jure~
ma. Parecer: favorável quanto ao mérito. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade.
Por deliberação da presidência; são adiados, em face
da ausência dos relatores, o PDL n" 41/81, PLC n"'
77/83, PLC no 63/83, PLC no 91/83, PLC no 81/83, PLC
no 104/83, PLC no 19/83, PLC no 93/83, PLC no 134/83,
PLC no 23(83, PLC no 61/83, PLS no 241(83, PLS no
62/83, PLS no 350/81, PLS no 266/81, PLS no 93/83,
PLS n" 98/81, PLS no 123/83, PLS no 200/83, PLS no
306/80, PLS no 207/83, PLS no 211/83, PLS no 53/83,
PLS n' 09(83, PLS n' 225/83, PLS no 18(83, PLS no
275/81, PLS no 151(82, PLC no 133/83, PLC no 15(81,
PLC no 36/83 e PLS no 41/82.
O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co-missão haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa~s~ a_s-_
sim a apreciação do item único. Ofício ..s" n"' 06, de 1980
(of. n" 32(80, na origem). DO Sr. Governador do Estado
da Bahia, solicitando autorização do Senado Federal,
para que o Estado da Babia possa alienar terra~ de sua
propriedade, localizadas no Município de Irama1a, a sociedade "Fazendas Reunídas Santa Maria Ltda". Relator: Senador Passos Pôrto. Parece;::._ Favorável, por constitucional e jurídico. Posto em votação o parecer, é o
mesmo aprovado, votando contrário o Sr. Senador José
Fragelli.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando- eu, Roilald CavalCante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a "presente Ata, que lida e aprovada, será assi~
nada pelo Sr. Presidente.
}9

Reunião Realizada em
14 de março de 1984.

Às "noVe horas e trinta minu.los do dia quatorze de m~rço
de mil novecentos e oitenta e quatro, Õâ-sala-da Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró,
Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça com a pre.<>ença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes,
Octávio Cardoso, GuilherJ!le Palmeira, Passos- Pôrto,
Martins Filho, José Fragelli e Carlos Chiarelli.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs,
Senadofes Aderbãf Jurçma, Carlos Alberto, Marcondes
Gadelha, Amaral Furlan, Odacir Soares, José lgnâcio
Ferreira, Pedro Simon, Hélio Gueiros, e Enéas Faria.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
aberto os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu~
niào anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente, Senador Murilo Badaró,
t_o_rn_a _a_reunião em caráter secreto para apreciar a primeira matéria constante da pauta: Item I. Mensagem n 9
57 de 1984 (Mensagem n"' 072/84, na origem). Do Senh~r Presidente da Repúbtica, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do General-de-Exército Sêrgio de Ary Pires para exercer o cargo de Ministro do Su-_
perior Tribunal Militar, na vaga de decorrente do falecimento do Ministro General-de-Exército Josê Fr:_ago~e
ni. Relator: .Senador Helvídio Nunes. Parecer: apreciado
em reunião secreta.
Reaberta a- reunião, e em face da falta de quorum, decorrente da saída do Sr. Senador José Fragelli para parti~
cipar de uma reunião do seu Partido, o Sr. Presidente
susPende a reunião, adiando a apreciação das seguintes
matérias:. PLC n_"' 277/83, PLS n9 41/81, PLC n.,. 100,
PLC 77(83, PLC no 81/83, PCL no 93/83, PCL no
104/83, PCL n' 91(83, PLC no 19/83, PLC no 134/83,
PLC no 23/83, PLC no 61/83, PLC no 36(83, PLC n'
246/83, PLS no 62(83, PLS no 98/81, PLS no 207/83,
PLS~no 128/83, !'LS no 350/81, PLS no 266/81, PLS no
306(83, PLS no 53/83, PLS no 41/82, PLS no 211/83;
PLS n' 63/83, PLS no 255/83, PLS no 241/83, PLS no
18/83, PLS no 275/81 e PLS no 151/83.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, !aviando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assitente da
Comissão a ·preSente Ata,- que lida- e aprovada, será assinada peJo· Sr._ Presidente.
COMISStÓ~DE ECONOMIA

18• Reunião, Extraordinária realizada
em 24 de noveinbro de 1983.
Âs âez horas e trinta minutos do dia vínte e quatro de
novembro de mil novecentos e oitenta e três, na sala de
reuniões da Comissão, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores Roberto Campos, Presidente,
José Fragelli, João Castelo, Affonso Camargo, Gabriel
Hermes, Albano Franco e José Líns, reúne-se a Comissão de Economia. Deixam de comparecer, por motivo
justificadO, os Srs. Senadoies Luiz Cavalcante, Benedito
Ferreira, fris Cêlia, Severo Gomes, Fernando Henrique
Cardos.a e Fábio Lucena. Havendo número regimental,
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da A ta da reunião anterior, que é dada como
aprovada. Prosseguindo, o Sr. Presidente comunica à
Comissão que pretende realizar, tendo início em março
próximo, um ciclo de palestras sobre a política-i:t-adorial
de Informática, que contará com a presença do Sr. Ministro Dan i! o Venturini, do Conselho de Segurança Nacional, e de técnicos da área da Informática. A Comissão, por unanimidade, acolhe a proposta do Sr. Presidente. As datas das exposições serão fixad~s oportuna-
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mente, a fim de que possam c-onciliar compromissos já.
assumidos. Passa-se à apreciação da pauta dos trabalhos: Projeto de Decreto Legislativo n"' 20/83 -Aprova
o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o
Governo da República Fed~rativa do Brasil e o Governo
da República GabOnesa,- assinado em Brasília,' a 30 de
junho de 1982. Relator: Senador José Uns, que apresenta parecer favorável ao projeto, sendo o mesmo aprovado. Requerimento n"' 717 j83- Do Sr. Senador Roberto
Saturnino, requerendo a constituição de uma Comissão
Especial inter-partidária, cOriiPos'ta de sete (7) membros
para, no prazo de 60 dias, desenvolver o estudo e a discussão das questões econômicõ~socials que afligem a
Nação. Relator: Senador Albano Franco, que oferece
parecer favorável. Colocado em discussão, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Roberto Saturaino, autor da proposta, que, convidado pela Comissão,
faz uma exposição sobre o requerimento, na qual destaca
as razões pelas quais o levaram a apresentã~lo ao Senado
Federal. O Requerimento recebe o apoio dos Srs. Sena~
dores presentes e é aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei da'Câmara n.,. 102/83 --Altera o Decreto-lei n9
221, de 28 de fevereiro de 1967- que dispõe sobre proteção e estímulos à pesca. Relator: Senador Jos~ Fragelli,
com vista ao Sr. Senador Albano Franco. O Sr. Relator
confirma o parecer favorável ao projeto, que é aprovado
pela Comissão, vez que o Sr. senador Al~ano ~rance
não apresentou Voto em Separado. Projeto de Lei da
Câmara n.,. 134/82_-lntroduz alteração na redação do§
49 do artigo -sç da Lei n"' 4.380, de 21 de agosto de 1964, e
acrescenta parágrafo ao mesmo ai-tigó. Relator: Senador
José Fragellí, que apresenta parecer contrârio ao projeto. Não há objeção ao parecer apresentado, sendo, então, aprovado pela Comissão. Mensagem n9 186/83Do Sr. Presidente da República, submetendo à apre~
vação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazend~, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alfenas (MO), a contratar operação de crédito no
valor de CrS 1.220".001.420,69. Relator: Senador José
Fragelli, que oferece parecer favorável, concluindo por
um Projeto de Resolução. A Comissão aprova o parecer.
Projeto de Resolução n9 95/83 -Cria a Comissão Parlamentar de IJlquérito para os fins que especifica. Relator: Senador José Lins, que apresenta parecer contrário
ao projeto, ressaltando que não existe fundamento nas
notícias de privatização da Vale do Rio Doce, e por conseguinte inexiste razão para a criação da pretendida Comissão. Destaca, também, o pronunciamento, feíto em
Plenário, pelo ">r. Senador Aloysio Chaves, Líder do
,pbs no Senado, so::Ore o assunto. Colocado em votação,
ê aprovado OpareCer 0.:- Sr. Relator, votando vencidos
os Srs. Senadores José Frag.:lli e Affonso Camargo. São
adiadas, em virtude da ausêne:.. · dos Relatores, os seguintes projetas: PLC N.,. 133/82, PLC N9 32/83, PLC
No 52/83, PLC N• 204/83, PRS No 13/83, RQS N•
784/83, PLS No 232/81 e PLS No 241
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente.

;go.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n9l, de 1984- (CN), ·pela qual o Senhor
Pres1d~nte da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n.,. 117, de 1983
(n"' 1.707, de 1983, na origem), que Halteraascontribuições dos segurados obrigatórios do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, o valor das
pensões e dá outras providências".

1' Reunião (Instalação),
realizada em 20 de março de 1984
Aos vinte dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas, na Sala da
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Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes osSenhores Seti.adores Jutahy Magalhães e Passos Pôrto e
Deputados Nilson Gifiso-n e Francisco Am.aral, reúne~se
a Comissão Mlsta do Congresso Nacional, incumbida de
examinar e emitir relatório sobre a Mensagem fl9 2, de
1984- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei
da Câmara n9 117;- de H83-(n9 1.707, de 1983, na origem), que_"altera as contribuições dos segurados obrigatórios do Instituto de Previdência dos Congressistas - - -IPC, o valor das pensões e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Josê Ignácio e o Senhor Deputado Ary
Kffuri.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Passos Pôrto, que- declara instalada a Comissão.
Em ob_ediênCi'a a dispOsitivo Í'egimental, o Senhor Pre- sidente _esclarece que irá proceder à eleiçã.o do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distríbllfdas as cédu-_
Ias, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor Senador Jutahy_Magalhães para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição; verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Francisco Amaral . , ... ~ . -.. .._:"' .1 votos..
Deputado Ary KffUrí., ... ·-· ~· ~·__.,___,_·~ .-. ·•• 1 voto.
Para Vice-Presidente:
Deputado Nilson Gibson .. ~· .... ~ ...•... 3 ...Yotas~
Em branco ........... ~· ................ 1 vc~to.
São declarS.d_os eleitos, respectivamente, Presidente e
ViceMPresidente, os Senhores Deputados- Francisco
Amaral e Nilson Gibson,

Assumindo a Presidência o_Senhor DeputS.do Francisco Amaral agraçiece, em nom~_(:lo Senhor Deputado Nilson Gibson e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Senador Passos Pdrto para

relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da ·comissão e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre .Iii
Mensagem n"' 3, de 1984- (CN), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da _Câmara n9 265, de
f983 (n9 1.659-B, na origem), que "dispõe sobre a escolha de dirigentes de fundações de ensino superior e
-dá outras providências".
1• Reunião (Instalação),
realizada em 20 de março ~e_ !984
Aos vinte dias do mês de março do ano de mil nove~
centos e..oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze mint:~to_s, na Sala da Comissã.o_de Finanças, no Senado Feder~!, presentes o Senhor Senador Aderbal Jurema e os
Senhores Deputados Nilson Gibson, Jo3.cii Pereira e
W;i]J Ferraz, reúne-se a COmissão Mista do Congresso
Nadonal, incumbida d.e examinar e emitír relatório
sobre a_Mensagem n9 3,_ de_l984 -_(.ÇN), pelª qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
parcialmente, o Projeto de_Lei da Câmara n9 26:5; de
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1983 (n9 1.659-B, na origem), que "dispõe sobre a escolha de dirigentes de fundações de ensino superior e dâ
outras providências".
"ociXam de comparecer, por mo,tivo justificado, os Senhores Senadores João Calmon e Fernando Henrique
Cardoso.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal Jurema, que declara instalada a ComisSãO.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre-Sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e Vice-Presidente da Comíssão. Distribuídas as cédulas,
o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor Deputado Wall Ferraz para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Fernando Henrique Cardoso .... 4 votos.
Para Vice-Presidente:
Senador Aderbal Jurema ........... ~·-··. 3 votos._
Em branco . . .
l voto.
São deClarados eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Senadores Fernando HenriqUe Cardoso e Aderbal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Aderbal
Jurema, Vice-Presidente eleito, agradece, em nome do
Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso e no seu
próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o
Senhor Deputado Nilson Gibson para relatar a matêria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hêlio CarValho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Pres~dente, demais membros
da C omissão e irá à publicação.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 19• SESSÃO, EM 27 DE MARÇO
DE 1984
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Ofícios do Sr. ]li-Secretário da Câmara dos
Deputados

Encarriinhando
revisão do Senado autógrafos
dos seguintes projetas; __
-Projeto de Lei da Câmara nl' 26(84 (nl'
3.004(80, na Casa de origem), que regula a. responsabilidade Civil das empresas de ônibuS no tr3.llsporte
de passageiros.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 27/84 (nll
2.567/83. na Casa de origem),-que institui o .. Dia da
Sofidariedade ao povo libanês" e dâ outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara- fll' 28/84 (n"' 56/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a a~osentado
ria ~special para os motoristas profiSsionais.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 29/84 (n"' 128/79,
na Casa de origem), que determina a inclusãÕ de parágrafo no art. 59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da PreVidência Social, regulando a inclusão dos pq;cadores no regime dessa lei.
-Projeto de Lei da Câmara n9 30/84 (n"' 75/79,
na C usa de origem), que as-segura a transferência da
matrícula de universitários funcionários públicos estaduais, nas condições que especifica.
-Projeto de Lei da Câmara nv 31/84 (nl' 87/79,
na Casa de origem), que proíbe a dispensa de empregado acidentado, até 12 (doze) meses após a \ua volta
ao trabalho, nas condições que menciona.
- Projeto de Lei da Câmara n9 32/84 (NV 32/70,
nu Cusa de origem), qu-e altera a redação do art. J9 da
Lei n~' 5.958, de 10 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre a retroatividade da opção pelo regimado Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
-Projeto de Lei da Câmara nv 33/84 (n9
2.l03/76, na Casa de orige-m); que-revigora, por 180 ..
(cento e oitenta) dias, dispOsitiVo do Decreto-lei n9
194, de 24 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
aplicação da legislação sobre o Fundo de Garantiã

do Tempo de ServiçO às entidades de fins filantrópicos.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 1/84 (n"'
27/83, na -Cãmaá dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Científica e
Téchiea ·entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Antígua e Barbuda, celebrado
em Brasília, em 17 de ãgosto de 1982.
-Projeto de Decreto Legislativo nl' 2/84 (n~'
35/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex ...
to da Emenda ao Artigo XXI da ConVenção sobre o
ComêrCio fn.térilacional das Espécies da Fauna e Flo-ra Selvagens em Perigo de Extinção de 1973, aprovado pela Cqnferência das Partes, em reunião extraordinária realizada em Gabarone, em 20 de abril de
1983.
1.2.2- Pareceres encaminhados à MeSa
1.2.3 - Comunicação

d; Presidência

-Arquivamento dos Projetas de Lei da Câmara
246/83 (n"' 3.747/80, na Casa de origem) e n~'
258/83 (n9 1.603/75. na casa de origem), por terem
recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das
comissões a que foram distribuídos.
n~'

1.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n"_29/84, de autoríã
do Sr. Senador Passos Pôrto, que inclui, no Polígono
das Se_cas, toda ã ãrea dos Estados de Sergipe, Alãgoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do NOrte,
·
Ceará e Piauí.
-Projeto_ de Lf:i do SenadÕ n9 30/84, de--a_utoria
do Sr. "SenadOi Nelson Carneiro, que dispõe sobre limitação dos valores das prestações mensais de amortização dos empréstimos para aqutsíçâo de- ca~sa'Pró.:pria.
_ .
- Projeto de Lei do Senado n"' 3.1/84, de autoria
-do
senador_ Fernando H~nrique Cardoso, que
dispõe ,sobre a obrigatoriedade de publicação, no
Diário OficTal da União, de; dados relativos ao -Fundo
de Participação dos Estados, do Distrito Federal, dos
~TerritóriOs- ê dos MurliCipios.

·sr:--

1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Llder
- 90<? aniVersário de· fundaçãO da ''Tribuna de San~
tos". Convõcação do cientista Jacques CousteaU
para prestar, em comissão do Senado, depoimento a
respeito-de suas pesquisas sobre a Amazônia. Entre~
vista concedida pelo Deputado Magalhães Pinto ao
Jornal do Brasll, sobre os motivos que o levaram a
deflagrar o Mo'\o'imento de 64.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Llder
- Liberação de recursos para aquisição de sementes
e para custeio da lavoura do semi-árido nordestino.
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n\' 120/81 - Complementar, que acrescenta dispositivo à Lei COrilplementar n9 26, de li de setembro de 1975, que unificou o PIS-PASEP. Votação adiada por falta de quorum:
-Projeto de Resolução n9 127/82, que aprova as
conclusões e recomendações do relatório da Cernis~
são Parlamentar de Inquérito instituído pela Reso~
lução n"' 69, de 1978. Votação adiada por falta de quo-

rum.
- Requerimento n\' 857/83, solicitando nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão Especial, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias,
examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votaçio adiada
por falta de quorum.
...:.... ReqUerimento nv 6/84, solicitando, nos termos
do inciso I do art. 418" do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a fíni de que, perante o Plenário, preste inforniãções sobre a crise econômicà e financeira da Previdéndã e }\SsiSiência Socfal. Yotaçia adiada por -fãlta
de 11_uorum.
- Requerimento n"' 896/83, solicitando nos termos Qos arts. 7.5, e, 76.e 77. do. 'Regimento Interno a
çriação de uma Comissão Especial Mista, composta
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de 5 ('cincO) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua polítiCa, exaniiri<indo ainda os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Manaus. Votaçio adiada por falta de quo-

rum.
-Projeto de Lei do Senado n<i 16/82, -de autoria
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de iinportar alhO. Votação adiada -por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do S~nado n~' 280/80, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
Tribunais com jurisdição em todo o território nacional. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 21/83~ que dispõe
sobre a redução do preço de álcool para venda a proprietáiiõS -de Veículosaluguel empregãdos no
transporte individual de passageiros, mediante suósr.:.
dio, nas condições que especifica. ·votaÇ{õ~âdlàda p·o·r
falta de quorum.

oe-

!.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO OlA

SENADOR GABRIEL HERMES- 108~' aniversário de fúndaçào do jõrnal A Província do -Par,. Relatório da viagem de Senadores e Deputados brasileiros à Itália.

que vem se verificando em eventos no ginãsio de esportes de Brasília.

SENADORJUTAHY MAGALHÃES-Desastre
ecológico ocorrido no rio· São Francisc9.

SENADOR JORGE KALUME- Apelo às awtoridades financeiras em favor da liberação de financiamentos para os produtores de borracha. Solenidade
de entrega de títulos de terra a agrícultores do Estado
do Acre.
SENADOR MÁRIO MAIA - Encaminhando à
Mesa, projeto de lei que dispõe sobre o pagamento
dos financiamentos dos contratos imObiliários do
Sistema Financeiro de Habitação e do SiStema de FI.:.
nanciamento e Empréstimos sob garantia hipotecária.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Defesa da

SENADOR JOÃO CALMON- ''O Papel reser~
vado à educação no mundo moderno", como tema
do discurso proferido pelo brigadeiro Waldir deVasconcellos, por ocasião da aula inaugural dos cursos
do Instituto da Aeronãutica, em São José dos Campos.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DÕ DIA
DA PRóXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
..
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES,
SOES ANTERIORES

exclusiva participação do Estado na coleta e distribuição de sangue.

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Apelo às
autoridades competentes em favor de medidas de
combate às enchentes no Estado do Amazonas.

-Do Sr. Virgüio Távora, proferido na sessão de
16-3-84
- Do Sr. José Uns, proferido na sessão de 23-3~84

3- MESA DIRETORA

SENADOR ITAMAR FRANCO- Conclusão da
síndicância realizada pelo Banco Central, sobre a irregularidades que teriam sido praticadas pela financeira CoroafBrastel.

SENADOR LO V RIVAL BAPTISTA -Homenagem de pesar pelo falecimento do jornalista Adroaldo Ribeiro Costa.
- --

4-LIDERES E VICE-UDERES DE PARTI·
DOS

SENADOR _CID SAMPAIO - Considerações
sobre o-endividamento exte~;po do País.

SENADOR GASTÃO MULLER - Considerações sobre o excesso de lotação de expectadores

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÔES PER·
MANENTES

Ata da 19• Sessão, em 27 de março de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária,da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Lomanto Júnior e Almir Pinto
À8 14 l!Oiu.8 li 30 MINUTOS ÂCHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES.- Mãrio Maia - E'unice Michiles - Odacir Soa~
--Aioysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio Gueii'õs
--Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silvá- Almir Pinto - José I ins - Virgílio Távora - Carlos
Alberto -Martins Filho- Humberto Lucena- Mar-

condes Gã.delha - Aderbal Jurema - Cid Sampaio Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Lomanto Júnior ....::. Luiz Viana - José Ignâcio Ferreira - Moacyf
Dalla - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Severo
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Gastão Müller -José Fragelli - Marcelo Miranda Lenoir Vargas - Pedro Simon - Octãvio ÚArdosq

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) -A Iista.de
f'resença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inicüimos nossos trabalhos.
O St lt~oSeoretário procederá à teitura d.o Expediente.

DIÁRIO DQ CONGRESSO NA<~fÜNAL (Sê<;líg II) •.
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E lido o seguinte
EXPEDIENTE
O FICIOS
D~

Sr.

1~>-Secretário

da Câmara dos Deputados, enca-

minhando à revisio do Senado autógrafoS dos seguintes
projetos:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 26, DE I984

(n9 3.004/80, na Casa de origen1)

Regula a responsabilidade civil das empresas de ônibus no transporte de pll.!lsagefros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As empresas de ônibus autorizadas a executar o serviço de transporte coletivO de passageiros, inclusive em linha internacional, serão resportsãveis, independentemente de verificação de culpa, pelos danos sofridos
por seus passageiros, em decorrênCia de acidentei coin õ
veículo transportador, dentro dos limites desta lei e nas
condições por ela estabelecidas.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considerase passageiro qualquer usuário de serviços de transpOrte
coletivo, inclusive dos executados pClãs empresas turísticas ou mediante fretamento contratado pelo setor público ou privado.
Art. 2'? A indenização a ser paga, por qualquer dano
de que resulte morte ou lesão corporal de passageiro, serã limitada, no nláxiffio a 1.464, vezCs o valor da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional - ORTN.
Parágrafo único. O valor da ORTN a que se refere o
caput deste artigo é o da data do pagamento da indenização.
Art. 39 No caso de morte ou de invalidez con:i incapacidade total permanente para o trabalho, a indenização serã a máxima estabelecida no artigo arlterior, que
será paga mediante a apresentação de certidão do registro da ocorrência, passaà3. pela autoridade policial competente, além do documento a que se refere a alfnea a ou
a alínea b deste artigo, conforme o caso, obedecido o seguinte prazo:
a) em caso de morte, dentro de 5 (cinco) dias da data
da apresentação da certidão mencionada no caput deste
artigo ou do atestado de óbito à empresa seguradora;
b) No caso de ínvaiídà total permanente para o trabalho, dentro de 30 (trinta) dias da entrega, à empresa
seguradora, ao laudo de perfcia médica.
§ 1q
prazo de que trata alínea b deste ar o deverá ser observado também no pagamento da indenização por incapacidade parcial permanente.
§ 21' No caso de invalidez parcial permanente, a indenização será proporcional à máxiina, conforme o ·graÜ
de incapacidade para o trabalho, definido mediante perícia mêdica.
· § 3\' Paga a indenização por íncapaddide pCrma::.
hente, se sobrevier a morte em razão do mesmo acidente,
observar_-se-á o .seguinte:

o

a

ti&

a) não serâ devida qualqúer indenização se jã recebid'a a máxima prevista nesta lei;

§ 69 A indenização, quando devid_a a menores, será
preferencialmente aplicada em depósito ·em Caderneta
de Poupança da Caixa Econõmica Federal.
§ 79 O não pagam.en~O--das. indenizações nos prazos
previstos neste artigo 'Sujeitará a empresa seguradora a
multa, aplicada pela SUSEPE, correspondente a 5%
sobre o valar a ser pago.
Art. 49 O pagamento das despesas médicohospitalares e suplementares será efetuad_o diretamente
pela empresa transportadora, sem ónus para a vitima ou
seus familiares, _e reembolsado, pela empresa seguradora,
no prazo·m·áximo de 5 (cinco) dias úteis da data da apresentação dos comprovantes à empresa seguradora, de
acordo com as normas a serem estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.
_
~arágrafo úilico. O valor mãxiffio reembOlllável
conforme Previsto no caputdeste artigo, será, por pesso;
vitimada, de 20% (vinte por cento) do valor da indenização máxíma prevista no art. 29 desta lei.
Art. 59 As empresas de ônibus são obrigadas a manter seguro destinado a garantir, na sua totalidade, o pagamento das indenizações devidas a seus passageiros, em
decorrência da execução desta lei.
§ 19 A prova do seguro deverá ser feita à autoridade
competente:
a) dentro de3.0.(trinta) dias da data da entrada em vigor desta lei, em relação aos serviços_de transporte coletive já concedidos,- autorizados ou p"ermitidos;
b) -~ntes d31 assinatura do contr~to de concessão, termo (ie I!Uto_rj_zaçào ou de permissão,_mesmo a título precário, de serviços rodoviários de transporte coletivo de
passageiros, inclusive os realizados por empresas turfsticas ou de fretamento;
c) na vigência. do contrato, autorização ou permissão,
por ocasião da renovação das apólices.
§ 29 O valor da cobertura do seguro instituído por
esta lei e a identificação da empresa seguradora deverão
constar do bilhete de passagem ou dos documentos de
contl'atação de transportes turísticos oLI. de fretamentõ
- em que não hou ver emissão de bilhetes.
Art. 69 O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) dias
da data da publicação desta lei, deverá divulgar tabela,
que indicará os valores das indenizações devidas para
despesas hospitalares de assistência médica e suplementares, para os ·casos de lesão parcial e temporáiia, e o valor das indenizações por incapacidade parcial.
Art. 7'? O Poder Ececutivo, dentro de 60 (sessenta)
dias da data da publicação desta lei, baixará o regulamento necessáriO à sua execução.
Art. 89 Esta lei entra em vigor 90 (noVenta) dias
após sua publicação.
Art. 9.9 .Revogam-se· as disposições em contrái'io.

PROJETO DE LEI DA CÀ MARA No 27, DE 1984
(nP 2.567/83~ na

Casa_de Origem)

Institui o "D~a da Solidariedade ao povo libanês"
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
ArL 19 Fica inSt"ituído o "Dia da Solidar-iedade ao
povo libanês", a ser comemorado a 22 de novembro de
cada ano.
~rt. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissà9 c{_e Relações Exteriores.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 28, DE I984
(n 9 56j79, na Casa de origem)
D~spõe sobre aposentadoria especial para os moto-ristas profissionais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Considera~se penosa a atividade de motorista
profissional, desde que comprovado o exercício da profissão através dos órgão competentes, para efeito de aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anoS de serviço,
na forma do art. 9'? da Lei n9 5.890, de 8 de junho de
I973.
ArL 29 Para os efeítos desta lei, motorista profissional
ê aquele que-exerce, em caráter permanente, a atividade
de conduzir veículo automotor, para transporte de passageiros ou carga, mediante relação empregatícia ou por
conta própria, desde que sindicalizado.
ArL 39 O período de recebimento de benefícios por
acidente de trabalho, moléstia profissional ou incapacidade decorrente da atividade, serâ computado integralmente como de efetivo exercício.
Art. 49 o§ 2'? do art. 9'? da Lei n"' 5.890, de 8 de junho
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 9'?
§ 1• •.... ::.:·.· ·.:·.·.·.·.·.·:................. : •.'.'.'.'.'.'.'.'.
§ 21' Reger-se-â pela respectiva legislação especial
a aposentadoria dos aer-onautas, a dos jornalistas
profissionais e a dos motoriatas profissionais." Art.
51' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legislação de Previdência Social, e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N' 6.194, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1984
D~spõ~ ~obre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causad_os por vefculos automotores de Yta ierrestre, og por sua carga, a pessoas transportadas ou nio.

b) os dependentes receberão a indeniz:ação máxima
em razão da morte do acidentado, deduzida a importância paga a título de indenização por incapacidade parcial
permanente.
§ 49 Ftca assegurado à vítima e à empresa, -nos caSos
de invalidez permanente, o direito de indicar perito pró~
prio, quando não houver concordância quanto às conclusões do laudo.

ReguliUD.eõtil- o transporte coie~ivo de passageiros
de caráter interestadual e internacional por eStradas
de rodagem.

§ 5"' A indenizaçào a que se refere a alínea a deste ar"tigo será paga aos-dependentes da vítima com observância da ordem de vocação e na proporção estabelecida na
legislação da Previdência SOcial· para· outorga do
hcneficio-pensão.

(Às Comissões de Constituição eJustlça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Econoiiüa.)

DECRETO No 68.961,
DE 20 DE JULHO DE 1971

..Á~; . g; A~~~~~;~~;i~· ;;p;ci~i ~;;; ~~~~~did~ ~~· ~~~~
gorado que, contando no m1nimo 5 (cinco) an-õs COntribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze}, 20 (vinte)
ou 25_(vinte cinco) anos pelo menos, conforme a ati vidade profissiOnal, em serviços que, para esse efeito, forem
considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.
§ J9 A aposentadoria especial consistirá numa rend~
mensal calculada na forma do § 19 do art. 69, desta lei;
aplicado-se-lhe ainda o disposto no § 39, do art. 10.
§ 29 Reger-se-ã pela respectiva legislação especial a
aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais.
~
·
§ J'i' Os períodos em que os trabalhadores integrantes das categorias profissionais, enquadrados neste artigo, permanecerem licenciados do emprego ou atividadc,
desde que para exercer cargos de Administração ou de
Representação Sindical, serão computados, para efeito
de tempo de serviço, pelo regime de Aposentadoria Es~
pecial. na forma da regt.Liarnentação expedida Pelo Poder
Executivo.
--
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ANEXO II
REGULAMENTO DOS BENEFICIOS DA PREV!DtNCIA SOCIAL

TITULO II
Dos Segurados, dos Dependentes e da Inscrição

SEGUNDO OS GRUPOS PROFISSIONAIS

Tempo
Código

Atlvldades Profissional

2.0.0

GRU!'OS PROFISSIONAIS

2.4.0

TRANSPORTES

2.4.1

Mldlmode
Trabalho

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Maquinista- de mãquinas ã.donad3:S
a lenha ou a carvão
Foguista
2.4.2

TRANSPORTE
UR.BANO
E
RODOVIÁRIO
Motodsta de ônibus e de caminhões
de cargas (ocupados em caráter per~

25 anos

25 anos

CAPITULO I
Art. 59 São obrigatoriamente segurados, ressalvado
o disposto no art. 39:
1 - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
·
__ I I - os _b~asileir<;>s e es~range"iros domiciliados e contratados no Brasil para trabalharem como empregados
nas sucursais ou agências de empresas nacionais no eX:te::
rio r;

III - os titulares de firma individual e os diretores,
sócios-gerentes, sócios-solidários, -sóCToS-qUõtistas, sócios de indústria, de qualquer empresa;
IV- os trabalhadores autónomos.
§ _I"' São- equiparados aos trabalhadores autônomos
os -eiTiprég3doS
representações-estrangeiras e os doSorganismos oficiais estrangeirOS ou internac1anais "que ·
funcionam no Brasil, silvo se or!Í-igatoriamente sujeitos
a regime próprio de previdência.

TRANSPORTE A"REO

25 anos

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 29, DE 1984
(NI' 128/79, na Casa de origem)
Determina a lnclusio de parágrafo no art. 51' da
Lei nl' 3.807, de 26 de aa:osto de 1960- Lei Orgânica
da Previdência Social, regulando a inclusio dos pescadores no regime des:Ja lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. II' O art. 5\' da Lei n~> 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo, mtmerado como
§ 3•:
"Art. 5! _
§ 39 Os pescadores que, sem vínculo empregatí·
cio, na -condição de pequenos produtores, trabalhem individualmente ou em regime de economia familiar, fazendo da pesca sua profissão habitual ou
meio principal de vida e estejam matriculaáos na re-partição competente, poderão optar pela filiação ao
regime desta lei, na qualidade de trabalhadores au~
tônomos''.

§ 2"' As pessoas referidas no art. 39,."que.exerçam outro emprego ou atividade compreendida no regime desta
lei, são obrigatoriamente seguradoS, no qUe concerne ao
referido emprego ou: atividade.

(A~. Comis$ie~ ie Le/:tslação. So~iaf e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 30, DE 1984
(N~' !5/79, na Cãsã de origeinJ
Asugura a transferência da matricula de universitários funcionários públicos estaduais, nas condições
que especifica.

O Congresso N acionai decreta:
Art. 111 Ao funcionário público de Estado, matriculado em curso universitáriO, fica assegurada a transferênci.a para estabelecimento federal congénere da localidade
para a qual for removido. observadas a lefestadual e as
seguintes condições:
1 - a remoção não poderá ter ocorrido a pedido do
funcionário, mas a critério d3. açlministração;
I I - a distância entre o estabelecimento universitário
de origem e o da nova matrícula deverá ser superior a 50
km (cinqiienta quilômetros), por estrada de rodagem;
-m- somente serã dci:tuada nova matrícula, no eStabelecimento universitário federal do local da remoção,
para semestre completo.
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO PERTINI!NTE
LEI N• 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrârio.

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Ovis da Unlio.

t> Presidente da República:
LEGISLAÇÃO CITADA

N!ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE I960
Lel Orginlca da Previdência Social.
(Com as alterações introduzidas pela legislação pOSterior.)

CAPITULO VI
Das Concessões
Art. 158. Ao estudante que necessite mudar de domicflio para exercer cargo ou função pública, serâ assegurada transferência do estabelecimento de ensino que
estiver cursando para o da nova residência, onde será
matriculad._Q em qualquer época, independentemente de
vaga.
Parágrafo único, Ao funcionáriO estudante será per·
Mitido faltar ao serviço, sem prejuízo dos vencimentos
Ou outras vantagens, nos dias de prova ou de exame.
Art. 159. O funcíonârio terá preferência, Para Sua
moradia, na locação de imóvel pertencente à União.

ae

manente).

2.4.3

TITULO !II
Dos Direitos e Vantagens

J;>os_Segurados

(Decreto nl' 83.080, de 24 de janeirci_Cfe 1979)
CLAS8IFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS

Março de 1984

TITULO I
CAPITULO ÚNICO
D19p0olções Preliminares
Art. 1"' ~ Esta l~i -ínstÚui o regime jurfdico dos funcionltrios.civis da União e dos Territórios.

·rls'"'"Comissõe~·de Serviço Público. Civil e de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 31, DE 1984
(Nt' 87/79, na Casa de origem)
Proíbe a dispensa de empregado acidentado, até 12
sua volta_ ao t~ab~~:lho, nas condiçõeS. _que m~iona. - (d.o~) me~s ap6_s ~

b C0081-esSo Nacional decreta;
Art. I~' O art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalh-õ, aproVada pelo Decreto-lei n9 5.452, de l"' de maio
de 1943, passa a viger acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 47l.
Parágrafo único. Respeitado o disposto nos
arts. 482 e 493 desta Consolidação, é vedada a dispensa do empregado acidentado, beneficiário do
auxílio-doença ou beneficiária do auxflio maternidade, até 12 (doze) meses após haver retornado ao
trabalho."
Art. 2~- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.
U:GISLAÇÃO CITADA
. DECRETO-LEI N• 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943
Consolldaçio das Leis do Trabalho

Art. 471. Ao emptegado afastado do emprego, são
asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria. a que pertencía na empresa.
Art. 482. Constituem justa causa P-ªra rescisão do
contrato" de trabalho pelo empregador:
a) ato de impobridade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habi.tual por canta própria- ou alheia
sem permissão do empregador, e quando constituir ato
de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
d). condenação criminal do empregadõ, passada em
julgado, cas.o não tenha havido suspensão da execução
da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas~funções;
f) -embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa; _ _
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
1) abandono de emprego;

~IÁRIO DQ C01'iGRESSO NACIONAL ($_eção II)
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j) ato lesivo da honra ou da boa fama pr_aticado no
serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas

mesmas condições, salv_o em caso de legítima dC"f'Csa
própria ou de outrem;
'
k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas fisicãs

praticadas contra o empregador e superiores hierárqui~

cos; salvo em caso de legítima dCfesa, própria ou de ou·
trem;
I) prática constante de jogos de azar.

Parágrafo único. Constitui igualmentê justa cau~Jt
para dispensa de em pregado, a prática, devidamente
comprovada em inquérito administrativo, de atas atentórios a segurança nacional.

A~.' .493~ .. c·~stit~Tfal~;;::e· ;· ~;~:~;-;~·~~
quer dos fatos a que se refere o art. 482, qua!ldo por sua
repetição ou natureza representem séria violação dos -deveres e obrigações do empregado.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-_ • • • +

~----;fh

••• .-t-o-=". ••

~-;.

i,:"

(Às COmissões de Constituição e JustiÇa e de Leglslãção Social.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 32, DE 1984
(N~> 32/79, na Casa de origem)
Altera a redação do art. I~> da Lei n~> 5.958, de 10
de dezenibro de 1973, que dispõe sobre a retroatMdade da opçio pelo regime do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço~
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' O art. 11' da Lei n'1 5.958, de 10 de dezembro
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
-~

"Art. li' Aos atuais empregados que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei n'1
5.107, de 13 de setembro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo, com efeitos retroativos, a 11' de janeiro de 1967 ou à data de admissão no emprego, se
posterior àquela."
Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. J9 _Revogam-se as disposições em contrârio.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE !984
~n., _2.l03/76, na Casa de Origem)
Revigora, por 180 (cento e oitenta) diu dJsposltlvo
do Decreto-lei nl' 194, de 24 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre a aplicação da legislaçio sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço ias enddades de fins
Hlantr6pico.!IJ.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica revigorada, por ISO (~e-rlto e oitenta)
dias, a vigência do parágrafo dnico do art. 111 do
Decreto-lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967.
ArL :2~ -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' _Revogam~se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRI;TO-LEI N• 194, DE 24 DE FEVEREIRO DE
.
1967
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ta Lei, ou em nome da empresa, m_as em conta indivic;luali:Zada, com felação ao empregado não optante.
....•• ~. + ·~ ••••••.

LEI N• 5.958, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre a retroatividade da opçio pelo regime
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado
pela Lei n'1 5.]07, de 13 de setembro de 1966..
O Presidente da República:

Faço saber qu-e o- CongresSo Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei;
Art. 19 Aos atuais empregados que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei nl' 5.107, de 13 desew
tembro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo com
efeitos retroativos a 1'1 de janeiro de 1967 ou à data da
admissão ao emprego se posterior àqriCia, desde QUe haja
concordância por parte do empregador.
§ 19 O disposto neste artigo se aplica tambbrn ã~s
empregados que tenha~ Op!ado e!fl_data posterior à no
inicio da vigência da tei -n9 5.107, retroagindo os efeitos
da nova opção a essa data ou à da admissão.
§ 29 Os efeitOs da o}lção CX.érd(ia._por enlpregadoque conte dez ou mais -anos de serviço poderão retroagir
à data em que o mesmo completou- o decênio na empresa.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de suã
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1~73; Í52'1 da Independência e 851' da República.
(Às Comissões de Consiiluição e Jusliça, de Legislação Social e de Finança.s;)

o • • • • • • • • •--; o o • • • • ~:.:..·+-· ~i.>.

LEI N• 5.406, DE 9 DE ABRIL DE 1968
R~ev:lgora, por 30 (trinta) dÍu, dispositivo do
Decreto-lei DI' _194, de_ 24 de fevereiro de 1967, que
dispõe !Nibre a aplicação da legislação sobre o Fundo
d~ Garanti.a do Tempo de Serviço às entidades de fins
filantrópicos.

Art. 1'1 Fica revigorada por 30 (trinta) dias a vigência do parágrafo Ónico do art. i~> dO ~Decreto-lei n'1 194
de 24 de fevereiro.de 1967, que dispõe sobre a aplicaçã~
da ~~~islação sobre o Fu_nd() de Õa~antia do Tempo de
SerVÍço às entidades -de firÍs filantróPicos.

(Às COmissões de Legisiãçdo Social e de Finanças.J
Dispõe sobre a aplicação da legislaçio sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço às entidades
de fins filantrópicos.

Art. l~> E facultado às entidades de fins filantrópicos, que se enquadrem no art. }9 da Lei n" 3.577, de 4 de
julho de 1959, a dispensa de efetuar os depósitos ban-cários de que trata o art. 21' cfa Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, na redação dada pelo Decreto-lei n'1 20,
-de 14 de setembro de 1966:
I -com relação a todos os empregados; ou
IT- com relação __aos seus empregados qu~ não optarem pelo regime instituído nestes últimOs diplOmas legais
citados.
Parágrafo único. A preferência por uma das hipóteses previstas no artigo é irretratável e deverá ser comunicada pela entidade interessada ao Banco Nacional _da
Habitação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da pUblicação deste Decreto-lei.
• • • • • • • , ,., >'r,-,~ , õ'o • •-.;'.<'•"- • , ..... ~ • o o,·,'>._.~ • • • ,
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PROJETO DE DECRETIJ· LEGISLATIVO N• I, DE
1984
(n9 27/83, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Cultural, Cientifica e Técnica entre o Governo da ReplibJI...
ca Federativa do Brasil e o Governo de Antígua e Barbuda, celebrado em Bra~la, em 17 de agosto de
1982.
O Congresso Nacional decreta:
Art. _111 Fica aprovado o texto do Acordo de CooperaÇão Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e _o Governo de Antigua
e Barbuda, celebrado em Brasília, em 17 de agosto de
1982.
Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na
dat~ d:_~u!, publicação.

O':',

MENSAGEM N• 403, DE 1982
-·- LEI N• 3.577, DE 4 DE JULHO DE 1959
•••••••••

LEGISLAÇÃO CITADA

0325

Isenta da taxa de contrlbniçio de previdência aos
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Ptnsaes as el)o
tida de! de fins Olantr6plcos, reconhecidas de udlldade
pública, cujos membros de suas diretorlu nlo percebam remuneraçio.

Art. 111 Ficam isentas da taxa de contribuição de
previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
-Pensões a~ entiQades de fins filantrópicos, reconhecidas
como dé ritilid(lde pública, cujos membros de suas díretoriã_S -não -púCebem remuneraçã~.

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia
dá outras providências.

dO.Tempo ~ Senlço, e

Art 2'1 Para os fins previstos nesta Lei todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho
- (CLT) ficam obrigadas a depositar, atê o dia 30 (tríntil)
de cada mês, em conta bancária viricuiSda, importância
correspondente a 8% -(oito por cento) da remuneração
- paga no mês anterior,- a cada empregado, optante ou
não, excluidas as parcelas não mencionadas nos arts. 451
e 458 da CLT.
·
Parágrafo único. As contaS bariCârias vinCuladas a
que-se-tefere esti:: artigo serão abertas em estabelecimen~
to bancário escolhido pelo empregador, dentre os para
tanto autorizado~ pelo Banco Centrai do Brasil, em
nome do empregado que houver optado pelo regime des~

~-~~,..-~-~ .. -.-~

• • • o ,-, ••
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Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Eyt conformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Miriistro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de
Cooperação Cultural, Científica -e Técnica entre o Goverho da República Federativa do Brasil e o Governo de
Antígua_ e Barbuda, c.elebrado em Brasília, a 17 de agosto de 1982.
Brastlia, 20 de setembro de 1982.- Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCOPT/DCS/DAI/203/644 (B46) lA54), DE 15 DE SETEMBRO DE 1982, DO MlNISTf:RIO DAS
RELAC0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente .da República

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de
Vossa Excelência o texto do Acordo de .Cooperação Cultural, Científica eTécnicá. eritre- 0 Brasil e Antfgua e Barbuda. assinado em Brasília, em 17 de agosto de 1982, por
ocasião da visita ao Brasil do Primeiro-Ministro de Antfgua e Barbuda, Senhor Vere Cornwatl Bird.
2. O téferlào AcordO visa a -instituir e sistematizar a·
cooperação cultural, científica e técnica entre o Brasil c
aquela jovem nação amiga.

0~16
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3.- Permito-me enCarecer a Vossa Excelêndaaconve~
niência de o Governo_brasileiro ratificar o Api::nso Acor-

do, para o que, nos termos do art~44, inciSo l,da Constituição Federal,,.faz-se necessãria a prévia autorização do
Congresso Nacional.
4. NessaS condições, tenho a honra de_submçter pro:_
jeto de Mensagem Prfsidenc'ial, para que Vossã-Excelência, se assim- pOr- bem houver, encaminhe o texto do Anexo Acordo à aprovação ·cto Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do riieu ina1S- prO-:.

fundo respeito. -
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fique a outra, por via díplomátíca e com antecedência
mínima de 6 (_seis) meses,_ de sua decisão de denunciá-lo,
Feito em -Brasília, aos 17 dias do mês de agosto de
1982, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e inglesa, sendo ambos os textos igualmente autênEicos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.

Pelo Governo de Antígua
B!<d-

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Antigua e Barbuda,
Desejosos de desenvolver os laços culturais, científicos
e técnicos entre-os dois países, no mútuo interesse do desenvolvimento das relações de amizade entre os dois povos;
Amparados no respeito aos princípios da soberania •
independência nacioii.al, da igualdade no Direito, das
vantagens recíProcas e da não ingerência nOs -negócios
internos;
Acordaram o seguinte:

ARTIGO!
As Partes Contratantes se comprometem ã. pi'õmoVer,
pelos meios apropriados, uma cooperação eficaz nos
domínios da cultura, da ciência e da técniCa::
~
ARTIGO II
Cada Parte Contratante se esforçará para estimular e
fàvorecer a cooperação entre centros culturais e de pes-·
quisa científica e téqniê:a outras instituições -ciiltui'aiS
dos dois países, com o objetivo de interCambiar informações e experiências nas áreas- citadas.

e

ARTIGO III
l.

As duas Parte.s Contratantes se comprometem a
encorajar a troe::( de_. informações e a favorecer o inter_;
câmbio de missões de estudo nas áreas cultural, científic~
e técnica.
2.-- As modalidades de cooperação nos domínios citados, serão negociadas, por intermédio dos canais áiplo-.
mâticos usuais, entre as instituições especializada!i çté
ambos os países e aprovadas pelas autoridades governa·
mentais competentes.

Barbuda: Vere Comwall

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultur~.J

Ramiro Saraiva Guerreiro.

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL
CIENTIFICA E T"CNICA ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DE
ANTIGUA E BARBUDA

e:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 2; DE
1984
(n"' 35/83, na Câmara· dos Deputados)
Aprova o texto_ da Emenda ao Artigo XXI da
Convenção sobre o ComérciO Internacional das Espécies da. Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Ex- tínção de 1973, aprovado pela conferêbciá: das Partes, em Reunião extraordinária realizada em Gaborene, em 20 de abril de 1983.
O Congresso Nacional" decreta:

Art. 1"' FiGa aprovado o texto da Emenda ao Artigo
XXI di. Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Exti'nção de 1973, aprovado pela Conferência das Partes;
ein reunião extraordinária realizada em Gaborone, em
de abi:i1_4_e 1983.
Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na
dªta___9e sua publicação.

'iQ

MENSAGEM N• 299, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na~
clonai:
Oe .conformidade com _9 disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elev;u:la cqnsicleração de vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro cJ.e Estado das Relações Exteriores, o texto da Emerída ão Artigo XXI da Convenção sobre o Comér~io ~nternaciónal
das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de
Extinção de I 973, aprov~cÍo pela ConferênCia das Partes,
em reunião extraordinária realizadi:C'êin' Gaborone, em
20 de abril de 1983.
Brasíria,' II de agosto de 1983. - Aurell1ao Chaves.
EXPOSIÇÃO D·E--MUTIVOS Nó DNU/DAI/150/650.3(008), DE 9 DE AGOSTO DE 1983,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO-DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

ARTIGO IV
As Partes Cõritratantes -contribuirão, dentro dos
princíPios de respeito à soberania e de não ingerência
nos assuntos internos, ao conhecimento recrpiáCo dos
valores culturais de seus povos, pelos seguintes meios:
-troca de informações culturais, científicas _e técnicas·
..:_ intercâmbio de artistas, de cientistas e de técnicos;, e
- organização conjunta de eventos de carâter cultural
e científico.
ARTIGO V
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca
dos Instrumentos de RatifiCação entre as duas Partes,
Terâ validade por período de 5 (cinco) anos e serâ rena•
vado por recondução tácita de novos períodos de 5 (cin~
co) anos a menos que uma.. das PaJ:tes Contratantes noti·

A Sua Excf:lênclil o Senhor
Doutor Antônio Aureliano Chaves
de Mendonça,
Vice-Presidente, no exercício do cargo de
Presidente da República,
Senhor Presidente;
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que a to nferência das- Pahes da Convenção
sobre o Comércio Iriternacional das Es}:iêcies da Fauna e
Flor_a Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), da qual
o Brasil é signatário, decidiu, em reunião extraordinária,
realizada em Gaborone em 20 de abril de 1983, aprovar
emenda àquele instrumento, texto do_ qual sç_ encontra
em anexo.
2. A emenda consiste no acréscimo de três parágraM
fos, sob o título de Artit.o XXI bis, ao Artigo XXI Qi:.

COnvenção, relativcràs adesões_ a eS-se ito íÕternacional.
As -dísPosi.ções contidas nesses parágrafos permitidern a
adesão à Convenção de organizações de_ integração económica: regional, sob certas condições, e modificam- seu
Artigo I (h), pelo qual são aceitos apenas Estados como
Partes contratantes.
3. A emenda em pauta, que foi proposta especificamente para atender a desejo expresso pela Comunidade
Económica Européia de Aderir à Convenção é de interesse para o Brasil, segundo parecer do Instituto Brasil~i
ro de D~se~volvimento Florestal.
4. A emenda ainda não entrou em vigor, o que só
ocorrerá sessenta dias depois que dois terços das Partes
da Convenção depositem o instrumento de aceitação
junto ao Governo sufço, seu depositário.
5. Tendo em vistã o parecer favorável do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e os benefícios
que uma eventual adesão da Comunidade Econômica
Européia à Convenção, permitida pela emenda, traria
para a efetiva implementação das disposições desse instrumento a nível mundial, elevo à alta consideração de
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem para
que sejá remetida à apreciação s~bre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção. Caso aprovada a emenda pelo CongresSO, o Brasir p-Odei-á -deposítar _o deVido instrumento
de aceitação juntQ_ ao _dovenlo Suíço.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência Senhor Presidente, os prot~stos do meu mãls profundo respeito.
-Ramiro Saraiva Guerreiro.
PROPOSTA DE EMENDA A CONVENÇÃO
SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL
DAS ESPÉCIE DA FAUNA E FLORA
SELVAGENS EM PERIGO DE
EXTINÇÃO
Artigo XXI blo
1, A presente Convenção estará aberta à adesão das
organizações de integração económica regional, constituídas por Estados soberanos, as quais tenham a capacidade para negociar, celebrar e aplicar acordos internacionais Sobre assuntos a elas atribuídos por seus
Estados-Membros ~ cobertos pela presente convenção,
2~ em assuntos de sua competência, tais orgã.nizações
exercerão os direítos e cumprirão a!i obrigações que a
Convenção atribui ~-o~_~tados-Membrçs. Nesses casos,
oS ESiãdos-Membros de tais organizações não poderão
exercer individualmente esses direitos.
3. Toda referência à. "Parte" no sentido utilizado no
Artigo I (h)_ da presente Convenção, a.. "Estado/Estados", ou a /Estado.''Parte/Estados Partes" da _Convenção será interpretada como incluindo uma referência
a t_oda organização de integração econômica regional
com capacidade para negociar celebrar e aplicar acordos
internacionais sobre os assuntos cobertos pela presente
Convenção.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de Agricul·
tura 'e de Economia,)

PARECERES
PARECERES N" 38 E 39, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado .r' lOS, de 1983Ca:mplementar, que "acreKentl dbpo!lltlYo l Lei
Complement1r 11'1 26, de 11 de setembro de 1975, que

unlflcou o PIS/PASEP".
PARECER N• 38, DE 1984
Da Comlssio de Con_!lti_tuiçio e Jutlça
Relator: Senador Odaclr Soares

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, acrescenta § 4~' ao artigo 49 da Lei
Complementar n~' 26, de 1975, estabelecendo que ao par-
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ticipante de qualquer dos programas de integração social
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -A_ Presi- PIS/PASEP -,seja permitido optar por um ou pelo
dência comunica que, nos termos do art. 278 do Regioutro, quando, posteriormente ao cadastramento inicial,
menta Interno, por terem recebido pareceres contrários,
ocorrer alteração em seu regime de trabalho.
quanto ao mérito, das comissões a que foram distribuíJustificando a medidã, as-sinala o AUtor que, embora --dos, determinou o arquivamento dos Projetas de Lei da
unifiCãdos erri sua execução, os referidos programas ainCâmara n9s 246, de 1983 (n'>' 3.747/80, na casa de crida suscitam algumas dúvidas de interpretação, mOrmengem), que introduz alteração na Lei n"' 4.215, de 27 de
te quanto à possibilidade de transferência de um para
abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Õrdem dos
outro sistema, por isso que, segundo entende, o direito- àAdvogados do Brasil; e 258, de 1983 (n"' 1.603/75, na
opção deve ser exercido livremente, tanto em favor dq
Casa de origem}, que altera o artigo 25 da Lei n"' 3.807,
funcionário público como trabalhador regido pela CLT.
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica 9a Previdência
Deferida a apreciação do mêrito à qouta Comissão de
SOcial.
- -- Legislação Social e coriio inex.istein óbices no que se refere ao aspecto jurfdico-constituciona!, nosso parecer é
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -.Sobre a
pela aprovação do projeto.
mesa. projetas de lei que vão sef liçios peio Sr. 11'Secretári
o·..
Sala da Comissão, 16 de ilcivembrO de.l983.- MurUo
Badar6, Presidente - Odaclr Soares, Relator - HelvíSão lidos os seguintes
dio Nunes- Guilherme Palmeira- JoH lgnah~lo FerreiPROJETO DE LEI DO SENADO N• 29, DE 1984
ra - HéiJo Guelros --Amaral Furlu - Carlos Chiarelli

-José Fragelll.
Inclui, no Polígono das Secas, toda a área dos Es-tados de Sergipe, Alagou, Pernambuco, Parafba,
Rio Grande do Norte, Ceará e PJauf.

PARECER N• 39, DE 1984
(Da Contlssio de Leglslaçio Soda!)
Relator: Senador Carlos Chiarelll
Em mãos para apreciar, o Projeto de Lei em epígrafe,
de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, que
tem por objetivo acrescentar mais um parágrafo ao art.
4"' da Lei Complementar n"' 26, de 11 de setembro de
1975, que estabeleceu a unificação dos sistemas PIS-

PASEP.
Preceitua o mencionado Projeto de Lei que ao partiCipante de qualquer dos programas- PIS-PASEP, é permitido escolher um ou outro, mesmo posteriormente ao.
cadastramento, sempre que ocorra alteração no regínf'e
de trabalho. Noutras palavras: mesmo depois de feito o
cadastramento inicial, poderá o empregado regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho, ou o servidor públi~
co, mesmo depois de cadastrado, ao mudar de regime de
trabalho, optar por outro sistema.
Salienta o ilustre Senador Nelson Carneiro que, embora já unificados, os programas de Integração Social PIS, e de Formação dQ Património do Servidor Público
- PASEP, suscitam, ainda, algumas dúvidas, relativ~
mente à possibilidade de o servidor público, tendo sido
cadastrado inicialmente no PIS, vir a optar pelo PASEP.
Acreditamos que a alteração sugerida, na ocorrência
de dúvidas, vem realmente aclará-las, pois está o novo
parágrafo proposto redigidõ_-em termos concisos e adequados ao desiderato a que se propõe, ou seja, Permitir
que um trabalhador regido pela Consolidação_ das Lei$
do Trabalho, ou um servidor públiCo, que depois de ca!.
dastrado mude de regime de trabalho, possa escolher um
ou outro regime livremente, sem ·quãlquer erripecilho.
Achamos que a Proposição está dentro dos limites do
conveniente e oportuno, vez que busca tão-sCimente melhor adequar os dois sistemas - PIS/PASEP - aos
reais interesses e necessidades dos dois grupos benefi- ·
ciârios - os empregados re&:idos pela Consolidação das
Leis do Trabalho e os serVidores públicos civis pa União.
No mais, representa também, por via de consequência,
uma forma de aperfeiçoamento da Iêgislação aplicável à
matéria.
Em face do expost"o, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei sob exame, por considerá-lo conveniente e
oportuno, beneficiando os seus destinatários.
Sala das ComiSsões, 22 dC março de 1984. --Jutaby
Magalbies, Presidente - Carlos Chlarc:lll, Relator - Eunice Mlcbiles - Pedro Simon - Gabriel Hennes João Calmou.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Expediente lido vai à publicação.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica inciÜido nos limites do polígono das se~
cas, previsto na Lei n9 175, de 7 de janeiro de 1936, no
Decreto-lei n"' 9.857, de 13 de setembro de 1946, na Lei nl'
1.348, de lO de fevereiro de 1951 e na Lei n' 4.763, de 30
de agosto de 1965, toda a área dos Estados de Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do ~orte,
Ceará e Piauí.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispO§ições em contrário.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 175, DE 7 DE JANEIRO DE 1936
_ Regala o disposto no art. 177 da ConstJtulçlo

..... -..................................... .
················································
················································
~ ~-·-·

DECRETO-LEI N• 9.857 DE 13 DE SETEMBRO DE
1946
Modifica o artigo 1"' do Decreto-lei n"' 8.486, de 28
de dezembro de 1945.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta;
Art. I"' O artigo I"' do Decreto-lei n"' 8.486, de 28 de
dezembro de t 945, passa a ter a seguinte redação:
"A lnspetoria Federal de Obras Contra as Secas
(IFOCS), órgão integrante do Ministério da ViaÇão
e Obras Públicas, diretamente subordinado ao Mi-.
nistro de Estado passa a denominar~se Departamento N8cional de Obras COntra as Secas (DNOCS),
com sede na Capital Federal, e tem por finalidade a
realização de todas as obras, destinadas a prevenir e
atenuar os efeitos das secas na região a que se refere
o art. 29 da Lei n"' 175, de 7 de janeiro de 1936, na
área compreendida entre a margem direita do rio
São Francisco desde Barra. no Estado da Bahia, até
Pirapora, no- Estado de Minas Gerã.is, a linha Pirapara - Montes Claros e a linha Montes ClarosAmargosa, no Estado da Bahia, e em outras zonas
do país, a que a lei venha a estender o seu campo de
ação".
Art. 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

JustiOcaçio
A seca de 1983 estendeu-se por uma área estimada em
1.440.000 Km 2, ou seja 89% de todo o território regional,
afetando a 28 milhões de nordestinos. A dimensão social
das secas, representada por 1.286 municípíOS atingidos
pela estiagem, envo!ve 78% da população da Reg'ião.
Tudo isto significa a extensão progressiva do_fenômeno, hoje atingindo a totalidade dos Estados: Sergipe até

o Piaul.
A SUDENE, como Agência Federal destinada ao desenvolvimento do Nordeste, atende_ a todos esses Estados constantes da geografia do subdesenvolvimento regional.
Os agentes financeiros, ao ·concederem benefÍcios creditícios ou tratamento diferenciado, distinguem as ãreas
dQ "polígono" das marginais desseS -EStados, QUando oEstado,_ como um todo, sofre os mesmos problemas climáticos, económicos e sociais; na calamidade ou fora dela. Resultado dessa discriminação é que os mUtuários Ou
beneficiários não se distinguem na carência, na pobreZa e
na necessidade.
Cumpre ao COngresso Nacional sanar em definitivo
esse problema. As secas se expandem e atingem nas suas
conseqUências todo o univCrso social, económico e geográtTco -da regiãO riofdestina.
Os Estados incluídos neste Projeto estão atingidos in~
tegralmente pelo fenômeno das secas e envolvidos nas
suaSdfimáifcãs sequelas.
0- projeto original de estabelecimento do "pollgono
das secas" obedeceu a limites climáticos, edafológicos e
g~eográ~cos. As revisões posteriores visaram j~ a atCndà
nTào mais limites téCnicos, mas a substratos sociais~ objetivos de incentivo ecoriôinico ·c de política regiôiúi.l.
- O presente projeto uniformiza a área, acaba a perSpectiva de tratamento desigual e faz justiça a -uina região
igualmente sofrida e com os mesmo~ problemas.
Sala das Sessões, 27 de março de 1984. -Passos Pôr-

to.

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
Río de Janeiro 13 de setembro de 1946, 1259 da Independência e 581' da República. - EURICO G. OUTRA

- Edmundo de Macêdo Soares e Silva.
LEI N• 1.348 DE 10 DE FEVEREIRO DE 1951
Dispõe :tobre a revlsio dos limites da área do polfgono das secas
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanci_ono a seguinte Lei:
Art. t9- E estabelecida a seguinte revi!3ão nos_ limites
da área dO--polfg-OilO das Secas, previsios na Lei número
175, de 7 de janeiro de 1936, ·e no Decreto~lei Jl9 9:857, de
13 de setembro de (946; a poligonal que lin1ita a área dos
EStadOs -sU]eftoS aOS" erCitO's -das secas, terá por vfu'tiêes,
ila o~~~-dO~A1iântico, as cidades de João PessOi.-Natal,
Fortaltza e o ponto limite entre os Estados do Cearâ e
Piauí na foz do rio São João da Praia; a embocadura do
Longá, no Parnaíba, e, seguindo pela margem direita
deSte, a aflUência do uruçui Preto cujo curso acompanhará até as nascentes; a cidade de Gilbués, no Piauí; a
cidade de Barfas, no Estado da Baliia; e, pela linha atual,
cidades de Pirapora, Bocaíúva, Salinas • Rio Pardo de
Minas, no Estado de Minas Gerais; cidades de Vista Nova, Poções e A margosa, no Estado da Bahia; cidades de
Tobias B_arreto e Canhoba, no Estado de Sergipej cidade
de Gravatá, no Estado de Pernambuco; e cidade de João
Pesso~, no Est~do da Paraíba. _
Art 2"' Esta Lei entJ"ará em vigor na data da sua
pu,blicação, revogadas as disposições em coritrárío.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de !951; l31J'i' da Independência e 639 da República -:--- _GETÚLIO VARGAS
- Alvaro de Souza LimL
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LEI N• 4.763, DE 30 DE AGOSTO DE 1965
Inclui, no Polígono das Secas, o Município de Vi-

tória da Conquista, no Estado da BahJa e d' outras
pro'fidênclu.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art !I' Fica incluído nos limites da área do Polfgono
das secas, previstos na Lei n~' 175, de 7 de janeiro de
1936, no Decreto-lei n"' 9.857~ de.l3 de .setembro de 1946,
e na Lei n"' L348, de 10 de fevereiro de 1951, o município

de Vitória da ConQU151ii, -no Estado da Bahia.

Março de 1'984
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Art. 29 O Municlpio criado com o desdobramentiJ
da área de município, incluído total ou parciálmen"Íe Do
Polígono das Secas, será considerado_como pertencente
a este para todos os eteitos legais e administrativos.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç;;ão.
·--- --~~----Brasília, 30 de agosto de 1965_; 1449 da Independência
e 77<~ da República. - H. CASfELLO BRANCO Juarez Távora.
(Às Coinissões df: Constituição e- Justiça, de Assuntos Reglonais, de Municfpios, de Economia e de
Finanças.)
l'ROJETO DE -LEI DO SENADO III• 30, DE 1984
Dispõe sobre limitação U!il valores das prestações
mensais de amortlzacio dos emprêstlmos para aquisição de casa própria,
O CongreSso Nacional decreta:
Art. }9 Qualquer que seja o critério adotado pelo
Banco Nacional da Habitação ou a opção do mutuário
para ·o reajustamento dos valores mensais de amortização dos emprêstimos contraídos para aquisição de
casa própria, o montante-de cada'·prestação.não poderá,
em nenhuma hipótese, ultrapa,ssar a 20% {vinte por cento) da remuneração do trabalhador.
Art. 29 Os reajíistam.ento,-qlle der$n como resultado prestações em desacorda com o disposto no artigo
anterior serão recalculados e adaptados à e:11.igência desta
lei, independentemente de qualquer providência do mutuário.
ArL 39 Esta lei entrará em -vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

J ..tlficaçio
Cuida-se, através do presente projeto de lei, apresenta·
do em virtude de sugestão aprorada no VIII Congresso
Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas
(Jpatinga) MG, ~O a, 23' de outubro de 1983) e talnbém no
VIII Congresso dos Urbanitários (trabalhadores nas in·
dústrias urbanas - Rio de Janeiro, maio de 1983),
cuida-se, diziamos, de fazer que o BNH retorne à sua
atividade.:-fim, quã.l sejã., a ~e constniir casa para o trabalhador, de modo que esse possa efetiVairiente saldar os
seus compromissos com a instituição e não-ser forçado- ã
inadimplência decorrente dos reajustamentos dracoilia-

nos.
Sala das Sessões, 27 de rriarço de 1984. - Neison Carneiro.
(Às Comlssões de Con.rlituiçãÕ e Justlçci;de i.eits/açào Socfal e d11 Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1984
Dispõe sobre a obrlaatoriedade de pubU:Qçio, no
Diária Oficial da Uailo, de dado1 relatiYos ao Fundo
del'artlclpoçio doo Estados, do Dllltrlto Federo!, dOI
Território• e dos Mlllliclplos.
O Cong"feSso Nacional decreta:
Art. 1' O estabelecimento de crédito incumbido por
lei ck roccbcr os recolhimentos dos recursos destinados

ao Furido de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e ao Fundo de Participação dos Municípios fará pubHcar, obrigatoriamente,_ no Diário Oficial da União, até o quinto_ dia útH de cada mês:
I - o montante es_criturado, no mês anterior, na contaprópria da receita da União, correspondente aos valores
r.ocolhido_s, a títulQ çig Imposto sobre Produtos Industrializados _e_ do Imposto sobre a Renda e Proventos de
QualqUer Natureza;
I I - o montante creditado, no mês antefior, a cada
um dos Fundos.
Art. 2q O Tribunal de Contas da UniãO fará publicar, obrigatoriamente, no Diário Oficial da União, atê o
quinto dia útil do mês de janeiro de cada exercício, os
coeficientes aplicados ao cálculo da cota-parte de cada
Estado, do D'istnto Federal, de cada Território· e de cada
Município, nos respectivos Fundos de Participação.
Art. J'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi·
c~ç~o._ revogada~s -~~ disp?siç~e~_ e'!l c~l!~ráiio.

Justit!_C!Içio
O Proj~{o- d~~Lei ora apr~sentado ao Congresso Nacional institui a Qbrigatoriedade da publicação, no
Diário Oficial da União: dos valores arrecadados a títuloS dos impostos federais que formam os Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e o Fundo de Participação dos Municípios, assim
como dos valores creditados, em cada mês, a cada um
desses Fundos.L __ _
Essa providência tem por suporte, fundamento e justificativa primeiias, pi'íncípio caracterizador dos moder_nos estadoS democráticos: o da transparência da ati vidade e dos procedimentos da administração pública.
Ademais disso, a providência alvitrada neste Projeto
de Lei é instrumento garantidor do direito constitucional
das Pessoas Públicas beneficiárias dos Fundos de Particip-ação, possibilitando-lhes exerçam o necessârio e éfetivo
cãnfrole do cômputo dos recursos que lhes são atribuídos por força da rep'artição constitucional das receitas
tributárias.
De outra parte, a medida' proposta configura, ainda,
instrumento necessário e hábil a propiciar, aos beneficiários constitucionais dos Fundos de Participação a efe-livãção do planejamento dos Seus encargos financeiros
cujo provimento for dependente dos recursos originaôos
dã.s suas respectivas cõtas-partes.
·
Sala das Sessões, 27 de Março de 1984.- Fernando
Henrique Cardoso.
(À Comissao de Corzstiluiçao e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE_(Lomanto Júnior)~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Conceda a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei·
ro, como Líder.
O SR, NELSON CARNEIRO (PTB -, RJ.~ Como
Uder, p-fonUilcia- o seSuintc: diS~rso. Sem revisão do
orador.)- S_r. Presidente, S~. Senadores, vário~ são os
assuntos que me -trazem a esta tribuna, mas prometo aQS
ilustres colegas resumi-los de modo que todos possam
ocupar a tribuna nesta tarde.
O primeiro assunto, Sr. Presidente, é um registro muito grato àqueles que tiveram ativldadejornaHsticas. Ontem ocorreu o nonagêsimo aniversário da fundação da
Tribunàode Santos. Criada pelo maranhense Olímpia Lima, há 58 anos é dirigida exemplarmente por outro maranhense, Gisfredo Santfni. O- SeU lema são as posições
retas e intransigentes. Quando são retas é bom que sejam
intransigerites.
O segundo assunto, Sr. Presidente, é um apelo às diversas comissões especiãiS que eXiste~ -nesta Casa p.B.ia
que convoquem, para prestar depoimento sobre o que
viu e sentiu na Amazônia, o cientista Jacques Cousteau

As suas entrevistas, hoje divulgadas, dão notícia da gravidade do problema que ele ali constatoU e que devem figurar .nos Anais da Casa, no estudo das comissões, como
uma contribuição valiosa para solução dos problemas da
Amazõnia.
Diz Jacques Cousteau que a exploração das árvores da
região de Tucuruí não foi feita de maneira correta; no jad1 a e_xploração da floresta amazónica é agressiva; a pesca industrial no rio Amazonas representaria o fim da
Amazônia; a colonização de Rondônia estã sendo feita
de_maneira errada. "Se nos preocupamos com algo que
amamos, níJ~ levantamos para proteger e salvar", con_ciui o cientista.

O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -- <..:om muita honra.
O Sr. Adfirbaf Jurema- Senador Nelson Carneiro, V.
Ex• está abordando um tema de importância transnacia- nal, porque todos nós sabemos o que significa para o
mundo o futuro a Amazônia, não apenas em termos económicos e financeíios, mas, sobretudo, como uma das
giilndes reservas ecol6gíc3.s 'ao ·munôO em que vivemos.
Eu tenho impressão de que o tema que V. Ex" aborda
neste instante deveria provocar um interesse maior do
Senado da República no sentido_ de que nós convidássemos Cous~au para vir a uma comissão especializada
desta Casa falar conosco, conviver c_om os Senadores,
para que nós ouvíssemos, dessa grande figura de cientis1a moderno, que é Jacques Cousteau, coisas que, sem dú·
vida, ele não quis 'ou não teve a oportunidade de dizer
através da imprensa, Porque sabe V. Ex• que, desde o
tempo de Gastão Cruz, a Amazônia continua misteriosa.

a

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex~

Realmente era esse o meu apelo, para que uma comissão técnica da Casa ou uma comissão especial, Q.uc
estude o meio ambiente convocasse o cientista Jacques
Cousteau para prestar o seu depoimento, - que não ~
um depoimento apaixonado, não deve ser um depoimen..
to partidário - de um homem que vüJ. a Ámazônia, sentiu os seus problemas, e podendo sugcnit e trazer a sua
visão daquilo que encontrou de certo e de errado, traçan~
do novos rumos para a política nacional, no qúe tange à
Amazônia.
O Sr. Aloyslo Chaves- Permite-me V. Ex•

O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador.

wn aparte?

Com muita honra,

O__ Sr, AIQysio Chaves -,Eu não poderia deixar de in. terv'ir_ no discurso de V. Ex•, por vários motivos. Primeiro, porque V. Ex• sempre trata os problemas que coloca
perante- o Senado, com a rigorosa propriedade com a lar-ga experiência e a lucidez do seu espírito de homem
público, que esta Casa sempre admirou. Em segundo lugar, porque se trata de um assunto pertinente à- Amazôtpa. Não conheço as declarações do cientista Jacque~
,Çousteau. Sei que ontem ele apresentou, a grupo limitado, um documentário cinerilã.togiáfico a respeito d:i viagem- que empreendeu à Região da Amazônia. Agora,
prefiro me reservar o direito de ler o relatório, o documento que o cientista Jacques Cousteau elaborou, par<~:
poder depois emitir um juízo a respeito da situação da
Amazônia. Porque sobre a Amazônia muitas pesSoas
têm falado, muitas pessoas têm escrito livros, às vezes livros de primeira impressão. Mas, Jacques Cousteau traz
a responsabilidade do seu renome cientifico mundial.
Portanto, a opinião dele é uma opinião abalizada que
deve ser examinada com toda o cuidado, sobretudo por
nós, homens da Amazônia. Mas, eu quero dizer a V. Ex•
e à Casa que nesta hipótese. preciso, primeiro, ler o tra~
balho, que ele elaborou, o relatório da viagem para
~al}~á~lo ~ fazer um ju!zo das medidas que sej~m neces-
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sârias para o esclarecimento de assuntos pertinentes à
essa Região.

O SR. NELSON CARNEIRO -Agradeço a V. Ex•
Eu t::1mbém me sinto um pouco _amazonense, porque o
meu tio-avô, que teve a honra de ser Senador da Constituinte de 1891, foi r_epresentante do Amazonas nesta Ca-

sa. E até hoje tem o seu nome das ruas de Manaus- é a
Rua Senador Leovigi!do Coelho. Mas, quando eu me teferi ao Dr. Jacques Cousteau, não foi pelo que ele disse,
mas o que poderá dizer nUm debate no seio de uma comissão especializada do Senado Federal, que inquirirá
do cientista sobre o que ele viu de certo e de errado, e
também o que ele poderá sugerir como colab_oração,
principalmente isso, a-os poderes públicos para atender
os problemas mais urgentes da Amazônia.
O Sr. Aloysio Chaves-:- V. Ex' permite que eu volte ao
seu discurso?

O SR. NELSON CARNEIRO
nobre Senador Aloysio Chaves.

-~Com

o problema relacionado com a poluição daquela cidade,
porque temos que apresentar teses, que serão traduzidas
_.J;m francês e em inglês, para o futuro debate.
Quanlo à Amazônia, eles não se contentam apenas
com os dados que recolhermos, mas gostariam de
conhecê-la. Dai o interesse do Parlamento LatinoAmericano nessa reunião conjunta do pr-õximo ano de
levar os parlamentares que integram o Parlamento Europeu. e evidentemente os que integram o Parlamento
Latino-Americano a visitar não só Manaus, como !quitos no Peru, e Letícla na Colômbia, a fim de que tenham
eles uma visão desse mundo desconhecido e enigmático
- aliás, muito mais desconhecido e enigmático áo que
para nós, bra~ileiros- que é a Amazônia. Isto pararessaltar a importância que o mundo inteiro dá ao problema da Amazônia.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra.

todo prazer,

O Sr. Aloysio Chaves - Tenho particular interesse
neste assunto. Não sei se é convCriíente se constituir uma
comissão especial..
O SR. NELSON CARNEIRO- Não, eu não peço isto, eu peço que uma comissão técnica existente convoque ...
O Sr. Aloysio Chaves - ... porque temos comissões
técnicas, como a Comissão de Assuntos Regionais que
abrange aspectos da agricultura, aspectos florestais,
etc .... Mas V. Ex' tem lembrança que aqui se constituiu
durante a primeira Legislatura, a partir de 1979, urna
Comissão Parlamentar de Inquérito para estudar especificamente a devastação flOrestal da Amazônia, proposta,
então, pelo Senador Evandro Carreira, que dela foi presidente e da qual tiYe a honra de ser Relator. Nós trabalhamos durante longo tempo e ouvimos vários depoimentos, recolhemos muitos subsidias e as conclusões
constam do parecer que elaborei e que tive a satisfação
de ver aprovado, por unanimidade, na comissão, inclusive pelos integrantes da Oposição. Creio que perante a
Comissão de Assuntos Regionais, ou perante uma outra
comissão técnica do Congresso Nacional, seria muito
oportuno o comparecimento de Jean Jacques Cousteau,
se ele concordar e aquiescer a um convite do Senado Federal.
O SR. NELSON CARNEIRO - É exatamente ísfo
que pretendo, nobre Líder: que seja perante uma comissão técniCa do Senado Federal, que podia ser a de Assuntos Regionais, em que ele traria o seu depoimento que
acredito desapaixonaOo, sem preocupações partidárias e
que seria muito útil para o estudo e a divulgação dos
problemas da Amazônia.-Quero concluir a resposta ao aparte do nobre Senadof
Aderbal Jurema, referindo-me à importância que o mun~
do dá à Amazônia.
Amda no mês de fevereiro, tive a oportunidade de,
convocado pela Presidência do Parlamento Europeu, estar- em Bruxelas para discutir a realização de uma conferência do meio ambiente, que seria realizada este ano em
Brasília. Mas, por motivos superveniet1tes, ou seja, a
eleição do novo Parlamento Europeu, as férias subseqüentes, só ppderá se realizar.no próximo ano.
Uma das reivindicaçõés era que essa conferência do
meio ambiente se debruçass~ sobre o problema da Ãmazônia e sobre .o problema da poluição em algumas cidades importantes do continente, como o México e São'
Paulo, que são marcadamente as duas que têm uma poluição mais considerável, mais grave. Tomei proVidên·
ciasjunfo ao Parlamento mexicano para que lá se façam
estudos. Estou em vías de entender-me com a Secretaria
Especializada do Governo de São Paulo para que estude

O Sr.Hélio Gueiros- Nobre Senador NelsOn Carneiro, desejo louvar a preocupação e o interesse de V. Ex~
com relação à Amazônia. Mas eu me permito, agredindo
o discurso de V. Ex._, fazer um observação meio irônica:
é meio esquisito que o Brasil vâ ter que aprender sobre a
Amazônia com um estrangeiro. Eu não discuto os mêritÕs, a capaCidade do cientista Jacques Cousteau, mas
quero apenas comparar uma sitúação: enquanto Jacques
Cousteau, um francês, entrava na Amazônia para pesquisar e descobrir alguma coisa pela Amazônia, o Brasil
mandava uma caríssima expedição à Antârtida, para fazer também pesquisas lá fora. Também não sou contrário às pesquisas lá da Antártida, mas antes de se pensar em fazer pesquisas fora do Brasil, vamos cOnhecer o
Brasil e não estar nos valendo de subsídios dados porestrangeiros para conhecer a nossa Pátria. Era a observação que eu me permitia fazer ao discurso interessante e
oportuno de V. Ex.~
O SR. NELSON CARNEIROS- Eu queria manifes~
tar a minha opinião em face desse apãrte. Eu acho da
maior relevância a presença do Brasil na Antãrtida.
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• tem razão, inclusive
para o Brasil poder participar depois, em virtude de tratado em vigor, cujo prazo está se expirando, das decisões
a respeito do problema da Antãrtida.
O SR. NELSON CARNEIRO- Acho que uma coisa
n_ão excluiria a outra. A presença do cientista Jacques
Cqusteau é uma contribuição que o Brasil deve recolher
para dela se aproveitar, sem prejuízo da opinião daqueles brasileiros que vivem na Amazônia e que têm o seu
próprio depoimento, e de outras expedições que o próprio País pode enviar à Amazônia para percrutar os seus
segredos.
O Sr. Aloysió Chaves- Nobre SenadOr NelSon Cã.rndrô~ -eu- cOriiUngo um pouco da apreensão do nobre Se-

nadei r Hélio Gueiros. A Amazônía, realmente, tem sido
muito mencionada, tem sido objeto de discussões, de dabates, muita colsa boa tem se dito sobre a Amazônia,
mas também muita fantasia. Mas, acho um pouco difícil
qrie se possa fazer um estudo científico profundo da
Amazônia, inclusive, capaz de rever os rumos de sua colonização, da -ocupação ·da Amazônia e de sua exploração econômica num curto espaço de alguns meses de
um navio que percorreu o Rio Amazonas no seu eixo
principal, com algumas equipe as para explorar·a·mundo
subaquático, enfim, com a preocupação de um documentário cinematográfico que estava previamente vendido às grandes empresas que financíafam es-sa expedição.
Acho um prazo realmente curto para que se possa tentar
desvendar todos esses problemas, esses enigmas da Amazônia - como V. Ex' diz - e ao mesmo tempo traçar
rumos para o Governo brasileiro. V. Ex• verifique que
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Alexandre Rodrigues Ferreira, numa época completamente diferente. no .século XVIII, passou 20 anos internado na Amazônia com uma equipe enorme de cientistas,
naturalistas_, botânicos, an(ropólogos etc. e, deixou um
repositório de excepcional valor científico que é achamada Viagem Filosófica, só há pouco editada no Brasil.
Acredito que Cousteau pode ter-tido uma visão panorâmica da Amazônia, com a rapidez de sua viagem, sob
certos aspectos, quase caleidoscópica, mas, esta visão
profunda e intima dos problemas amazônicos, neste particular, comungo, não da apreensão mas, de certa maneira, da dúvida que assalta o espírito do Senador Hélio
Gueiros.
O SR. NELSON CARNEIRO- Não acredito que ele
tenha, T-eã.lmente, essa impressão profunda. Mas, de
qualquer forma um homem que viveu durante alguns
meses com os seus conhecimentos científicos, com a sua
capacidade técnica, percorrendo o Amazonas e as regiões ribeirinhas, qualquer depoimento dele terá mais
Yalor do que a d,e um jornalista que chegar em Manaus ...
O Sr. Aloysio Chaves- Sem dúvida alguma.

OSR. NELSON CARNEIRO- .••ou em Belém e, em
24 horas depois publicar um- artigo. Eu próprio, uma
vez, viajer a Manaus e até me aventurei a fazer, posterionnente, uma conferência a pedido da minha saudosa
amiga Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça.
Mas, fui apenas um visitante da Amazônia e guardei
aquela magnífica impressão e aquela surpreendente visão de um mundo novo.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não. Ouço o
aparte de V. Ex~
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, veja c_omo a
Amazônia pode, realmente, levar certos espíritos, os
mais argutos, os mais competentes da admiração, perplexidade que assalta, esses espírítos; não raro à condenação da região,_ do seu clima, das suas potencialidades
ecoriômicas. Não há ex_emplo mais expressivo disto do
que o de Euclides da Cunha. As primeiras impreSsões de
Euclides da Cunha, inclusiYe sobre o clima da Amazônia, retratadas em cartas que enviou de Manaus, eram
extremamente pessimistas. Em seguida, a grande obra de
Euclides da Cunha sobre a Amazônia é uma exaltação a
esta Região, é uma reconciliação com a Amazônía. Hã
um escritor -Cearen.Se e que foi, também, um notável magistrado e Yiveu muitos anos na nossa região- O nobre
Senador Hélio Gueiros conhece a sua obra- Alfredo
L{ldislau. Na Terra Imatura- afirmou que a Amazônia
tem sido, freqüentemente,"vítima da sua própria grandeza. A dimensão desses problemas, muitas vezes, têm levado espíritos a um julgamento errado e_ precipitado.
Mas, quero encerrar estas observações que V, Ex' generosamente está ouvindo, para dizer que acho que o_ registro de V~ Ex~ é extremamente oportuno. Acredito que todos nós precisamos ler e examinar, com a maior curiosidade científica e intelectual, o trabalho e o relatório do
professor Cousteau. Ele pode, sem dúvida alguma, com
uma visão externa desses problemas, mas com base nos
seus conhecimentos cientificas, fazer revelações e observações_ que sejam- da mais extrema importância para todos os brasileiros. Aplaudo o pronunciamento de V. Ex•
e concordo com ele. Apenas como homem da Amazônia
é que fiz, como se diz no jargão jurídico, a latere estas
observações ao nobre colega.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a
V~ Ex• Sr. Presidente,- este ei-a um dos assuntos que me
traziam a esta tribuna; o outro, também da maior relevância e que aqui quero deixar de passagem, é o problema do quase assassinato do rio da unidade nacional, o
Rio São Francisco. Realmente, hoje está provado que foi
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uma empresa, a AGROVALE, que fez derramar no rio o
excesso de vinhoto. Em conseqUência disso, milhões de
peixe.s foram sacrificados e, nós baianos, que conhl!l.>emos o velho São- Fmndsco, sãbemos o que isso representou para as populações ribeirinhali. Façamos votos para
que a multa que o Governo da Bahia vai impor a essa
empresa não seja a única sanção, que haja sanções mais
rigorosas para cvilar que tuis fato{ ocorram, para desespero e: sacrificio de tantas populações.
Sr. Presidente, não quero esgotar o meu tempo sem incluir nos Anais pela sua relevância, pela serenidade que a
caracterizou, a entrevis.ti:l concedida, no último domingo,
ao Jornal do Brasil, pelo nosso ilustre colega, antigo Presidente desta Casa, ex-Senador, hoje, Deputado Magalhães Pinto, Realmente, é uma página digna de figurar
nos Anais desta Casa, Sou contrário- poucas sãO intervenções no longo da minha vida - a pedido de transcrições nOs Anais da Casa. Mãs, há documentos que devem ficar para o esrudo e o exame daqueles que vierem
depois de nós.
O depOimento do-nobre Deputado, antigo Presidente
desta Casa, Magalhães Pinto, é um desses documentos.
E, ao proceder à sua leitura, Sr. Presidente, -presto uma
homenagem àquele homem público que, te"D.do pirticiPado de tantos episódios d<J. •iida pública brasileira, vítima
de tantos encontros e desencontros, a que todos nós homens públicos estamos sujeitos, dei.úl o seu depoimento
sobre os motivos que o levaram a deflagrar o Movimento de 1964, e as suas esperanças de que_através de um
pacto _de transição, os partidos políticos encontrem
aquela aura de tranqüilidade, de paz, e de esperança. que
é o sonho de todos os bons brastleiros:

aª

Magalhães Pinto
A SAlDA PARA A CRISE
É UM PACTO DE TRANSIÇÃO

Vinte anos depois da maís grave decisãO quetomei na vida pública- a responsabilidade de deflagrar o movimcli.to-reVoluciomírio de 1964- c_om
todos os riscos de confronto com o Governo Federal, volto-me. primeiro, para Minas Gerais.
Minas de Tibdentes, sonhando e morrendo pelá
liberdade: Minas em 1930, lutando de armas na mão
contra os vícios mandonistas na República desfigurada: Minas em 1943, protestando. no Manifesto
Mineiro, entre perseguições e desmandos., contra a
Ditadura, e redu mando a volta à Democ-racia; Minas cm 1964, quando, esgotados todos os esforços
para manter a legalidade ameaçada. vi-me face ao
dever de reunir expressivas figuras da vida política
para, em aparente contradhtào.- assegurar, pela
força, a sobrevivência democrática.
Volto-me, nestll hora, para Minas de 1984, con~
fiante nas suas tradições de equilíbrio, de lutã, de fidelidade democrática, na criatividade de cujos homens públicos. espera a Na~ão, se encontre a fórmula de transiçB.o institucional, que supere os radicalismos e busque congregar, em torno de objetivos
fundamentais, as energias da Nação, sem condicionamentos personalistas ou partidários.
Com esta evocação sentimental e política, José de
Magalhães Pinto, deputado federal (PDS- MG),
ex-Senador, ex-Governador, ex-Presidente de partido, ex-Ministro; ex-Presidente do Congresso Nacional, iniciou com a reportagem, uma análise histórica
dos acertos e erros da Revolução de 1964, no seu 209aniversário, definindo a amplitude de sua posição.
Pensar no Brasil

- Evocando o papel histórico q~e Minas sempre
exerceu nas horas de crise nãcional, não penso em
Partidos, nem em vitórias ou derrotas. Não vejo só
curreligionários, nem discrimino _adversários.

Penso na missão que a vocação de _Minas sempre
lhe_ reservou como centro de equiHbrio, sem medo
da atitude de luta e sem ira de paixões irreversíveis.
Penso_ no Brasil, na aspiração da Democracia como
único regime compatível com a _dignidade do nosso
povo. Penso na pobreza de nossas populações, es~
_ rn\lgadas pelos sacrifícios que lhes estão sendo impostüs pela recessão que empobrece a todos e pela
innação que enriquece minorias privilegiada:.. Penso, neste momento, no sofrimento de nossos irmãoii
do Nordeste. submetidos há seis anos a um processo
de genocídio.
Penso que esta é a hora em que todo aquele que
tenha al_guma parcela de respo_nsabi!idade não pode
calar, não pode omitir-se, não pode enganar. quan·
do o povo está nas praças reclamando que a de se
devolv::J o direito de escolher o seu destino. Cabe aos
líderes, com a 5ensibilidade com qUe se formaram
ao longo_ da convivência comas multidões e com os
fatos; abrirem caminhos que façam a transição ~o
regilni-riutoritário para o regime demÕcrático, sem
vencidos humilhados nem vencedores revanchistas,
mis com brasileiros de emoções voltadas pari as di-ficuldades que o Pais atravessa e--eom disposição de
ajudar, por todas as formas, a superação da mais
grave- crise de riOSsa hlslóría.
- Nesta hora, espero que os líderes não faltem.
M;.~s se alguns faltarem, por egoísmo, por ambição,
por insensibilidade, tenho certeza de que Minas não
faltará, porque faltaria à sua própria tradição, falt~t
ria a si mesma.
Com essa afirmação de invejável confiança num
htlmem de sua idade e de sua experiência, o Deputado Magalhães Pinto propôs-se a analisar o itinerário percorrido relo sistema revolucionário no
perfodo 1964-1984,
Missão de Figueiredo
-O Presidente João Figueiredo tem diante de si
a oporurnidade histórica &'encerrar o ciclo revoluciomlrio, promovendo o reencontro do momento de
64 com as aspirações do povo brasileiro. Este seria o
grande fecho, não apenas do seu Governo. mas de
uma Revolução que muitas vezes desviou-se do seu
objetivo original- a consolidação do regime democrático no país. Assim o Deputado Magalhães Pinto
inicia o seu julgamento e indica as retificações possíveis para recolocàr a Revolução nos rumos sonha-dos por seus idealizadores.
.__ A Revolução de 64 - continua Magalhães
Pinto - não foi um movimento monolítico, mas a
re.sultante da confluência, em determinado momento, de variadas tendências contestatórüis- à situação
dominante, dentro do processo de crise institucional
que se instalara com a renúncia do Presidente Jânio
Quadros. As_ soluções de emergência não haviam
consegUido dar saída estável à crise institucional:
nem a pretensa solução parlamentarista, que padeceu dp__ d.efeito .essencial de ser executada por presidencialistas que não acreditavam na validade do sistema; nem o Governo populista do Presidente João
Goulart, sustentado pelo movimento sindical, com
todas as suas notórias deformações, e aliado a um
pequeno grupo militar sem efetiva ressonância nos
_quartéis. _Faltou a estas_tentativas a consciência de
que -um regime estável no Brasil depende do apoio
da classe média, da adesão das classes produtoras,
da solidariedade das massas operárias- e do acatamento das Forças Armadas.
A.. reação foi somando, embora sem integrar, grupos
heterogéneos que se juntaram contra a situação dominante_que s~biam o que não que-riam, embora não tivesseffi verdadeira e profunda unidade para dizer o que

a

queriam- a criutiva formulaçilo de uma nova política, de um verdadeiro progmma para o país, que s_uscitasse o upoio popular para as grandes reformas SO·
dais, econômicas e políticas frustradas com a renúncia
de Júnio e inteiramente desvirtuadas no tumulto das
contradições internas do Governo Goulart.
Gol'erno Cltstcllo
Magalhães Pinto segue o fio do raciocínio:
- Depois de unir as forças políticas de Minas e
assumir a responsabilidade de iniciar o movimento,
n:'io me aprc.<;entei reivindicando as glórias da vitórtn. nem as vantagens do Poder. Detinha. na_quela
hora, todãs as credenciais e condições para pleitear
a Presidência da República - como depõe, em documento recém~rublicado. o Marechal Odylio __Qe~
nys. que -teve pãrticipaçi'io fundamental na organização e no êxito do levante armado. Preferi .ajudar a·
unidade das forças vitoriosas. e, para conservar a
autoridade de uma liderança voltada para aquele
objctivo, retirei meu nome das articulações. Delas
viria a resultar, como solução virtualmente unânime, o nome do Presidente Castello Branco.
Não tenho dificuldade em fazer justiça à memóri-a -do Presidente Castel!o Bmnco, reconhecendo
que ele tentou superar a improvisação e traçar-um
programa de retorno à-legalidade, Mas, desafortunadamente, o seu Governo afunilou-se pela predominância de grupos elitistas e minoritários.
Rompeu-se assim a unidade do dispositivo revolucionário, com a dissidência que se veio a cristalizar
na candidatura do Presidente Costa e Silva- ela
também beneficiária fortuita de uma união ocasional de contrários com setores militares que consideravam precipitada a volta à legalidade, antes que o
processo revolucionário alcançasse ulgumas metas
imediatas.
Mas, o Gol'erno
Figueiredo herdou e
manteve uma política
econômlca baseada em
insaciál'el
endividamento externo
para financiar obras
de prioridade
dlscutil'el
Governo Costa e Silva
O ex-Governador de Minas explica a sua participação na segunda fase da revolução, iniciada no
Governo do Presidente Costa e Silva:
- O Governo Costa e Silva procurou recrutar
representantes dos diferentes segmentos revolucionários- marginalizados pelo Presidente Castello
Brancci, nas ãreas civil e militar. Mas, também nãoCOnseguiU Superar as contradições que viriam a explodir, num espasmo de violência, na decretação do
Al-5.

AI-S
Magalhães Pinto entra num tema penoso e delicado:
- A minha formação política naturalmente me
--levaria, naquela hora, à ruptura com a situação que
se prenunciava. Era mais fácil guai-dar a coerência
com os ideais que me levaram a assinar o manifesto
mineiro de 1943, contra o Estado Novo. os mesmos
que me impeliram a enfrentar, 21 anos depois, o
Governo Federal na chefia de um movimento revolucionário de triunfo incerto.
Era mais difícil enfrentar iucompreensões, assinando o AI-S. Todavia, àquela altura, mais uma ci
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são no esquema revolucionârio poderia ser fatal,
conduzindo-nos pelas veredas de pronunciamentos
militares cfclicos, como a lamentâvel prática sulamericana. Pteferi aceitar o compromisso do Presidente Costa e Sílva de que o ato autoritário- teria vigência por seis ou oitO nieSes, e supunha, também
realisticamente, que, integrando o Governo, Viria a
ter mais influência- para fixar esse rumo.
Mas a história é recente~ o Presidente Costa e S_i_lva foi vencido dentro do Governo e o derrame que o
mataria frustrou o _esforço para dar ao País Uma
Constituição democrática elaborada sQb a.lideran~a
ilustre do Vice-Presidente Pedro Aleixo.

e

O autoritarismo

-Assim, por fatalidade, o Governo Costa e Silva, que deveria concluir a restauração democrática,
foi interrompido por um novo surto autoritáriO,
marcado pela repressão extremada de grupos radicais, pela decretação de medidas antidemocrátiCas e
pelo esmagamento dos poderes Legislativo e Judiciário, -surto esse que só viría atenuar-se na última
etapa do Governo do Presidente Ernesto Geísel,
cuja propostã de distensão teve continuidade no
Governo do Presidente João Figueiredo.

Distensão
Lembra Magalhães Pinto que durante os Governos Mêdici e Geisellimítou-se à ação parlamentar,
sem qualquer influência nas decisões do Poder.
-Ascendendo à Presidência do Congresso, procurei, todavia, com o prestígiO da alta função, estimular as medidas de distensão política e, entendendo que o caminho natural seria a devolução do Poder à sociedade civil, propus-me a ser o instrumento
desta transição. Como possível candidato à Presidência da República, empreendi uma campanha que
foi a inesperada oportunidade para a pregação democrática. Minha posição encontrou forte resis_tência dentro do Governo. O Presidente Ge"ísel queria
ainda substituir-se por um chefe militar, prolongando por mais seis anos o regime que, a olhos vistos,
perdia a representatividade política e it.poio popUlar.

Contradição
A análise atcança a Oposição:
- As minhas idéias coincidiam naquele momento com as defendidas pela Oposição e cheguei a admitir que, inspirados pelos mesmos objetivos, poderíamos unir esfo-rÇoS se a: tese de devolução do Poder aos civis fosse rejeitada pelo sistema dominante.
O MDB integrava, com exptess-iVárepreseitfação de
congressistas, o Colégio Eleitoral que deveria eleger
o Presidente da República. Mas o MDB foi airida
mais contraditório que O Governo. Em vez de fazer
seu candidato quem do Governo divergia, lutando
por uma solução civil, patrocinou a candidatura de
ilustre chefe militar e-Votou no General Euler Bentes
Monteiro, cuja plataforma constitucional vTsava õ
prolongamento, por mais três anos, com o riome -de
regime de emergência, do regime autoritário que
considerávamos necessário encerrar defiiiitivâmen-

te.
-O Governo do Presidente João Figueiredo começou muito bem, continua Magalhães Pinlo. Apesar de suas_origens, conseguiu despertar a esperança
popular ao aceitar a extinção do Al-5, ao propor a
anistia política, ao promover-eleições diretas para
Governadores, tornando-se credor da confiança
pública de que, ao final do mandato, estaria implantada definitivamente a democracia.

Mas, o Governo Figueiredo herdou e manteve
uma política econômica baseada em insaciável endividamento externo para financiar gigantescas obras
de prioridade _discutíy_e_l. No plano interno, perdeu a
capacidade para deter os ilarmã.tlte.<"; níveis da inflação. Desse modo, a fase de consolidação das institu-içOes- democráticas viria a coiocid_ir com a crescente _insatisfação Popular pefa: ocorrência simultânea das medidas_ de recessão e dos efeitos da inflação que_ geraram a vitória oposLciônista nas
- eielções diretas de 1982, nOs mais importantes Esta- --dos da Federação.
Este quadro provocou outra conseqüência: a antecipação da sucessão presidencial, dois anos antes
do fim do mandato do Presidente Figueiredo.
Diante dela, se colocam as forças do Governo,
tentando sobreviver no Poder através do Colégio
Eleitoral, e os Partidos de Oposição conduzindo
com êxito popular a campanha _das eleições diretas
para Presidente da República, como fórmula de
atender à insatiSfãção generalizada.
Nesta situação, vemos ainda o PDS dividído entre quatro candidatos. Os esforços oficiais do Presidente, como coordenador do processo, não foram
suficientes para a indicação de um nome que unisse
o Partido. Não tenho dúvida de que a deterioração
partidária chegou a tal ponto que o candidato que
vier a sair da Convenção provavelmente não alcançará maioria absoluta, correndo o risco de derrota mesmo num Colégio Eleitoral em que ê mãjoritário o Partido situcionista.
Salienta Magalhães Pinto:
----..:..:..-A-oposição tomou conta das praças públicas e
não só por força própria, mas porque empunha a
bandeira daeleição direta, que está na tradição republicana do Brasil, ao mesmo tempo em que se
-constitui, dentro da a tua! crise econômica e social, a
válvula de esperança de que um Gõvef~o ung-idOpela decisão popular é o único instrumento com autoridade para negociar o problema da divida externa e obter apoio para uma política ecoi1ômica interna que reponha o País no caminho do desenvolvimento, sem exigir-lhe os sacrificios que ele não pode
mais sUporta~. Tão forte é est~ sentimentõ nã opi~
nião pública, que a candidatura do Vice-Presidente
Aureliano Chaves, por ter-se definido pelas eleições
diretas imediatas, mesmo dentro da legenda parti- --dária que a-s contesta, encontra em todas as pesquisas a posição preferencial de confiança da sociedade
entre os demais nomes apresent~çios.

-- Temores
Vai o Deputado Magalhães Pinto chegando ao
final do seu pronunciamento e fixando as conclusões:
-Sem a responsabilidade de comando na ação
do Governo ou nos postos do meu Partido, achei
que não deveria silenciar ante impasses de toda natureza que, ao espírito de todos, se vão somando e
multiplicando à medida que a Nação caminha para
decidir- os seus destinos.
O senhor Magalhães Pinto não esconde sua preo. !:_upação com o quadro atual.
-Do lado do_Governo, temo que a derrota da
emenda oposicionista que restabelece a eleição di reta para a próxima sucessão, impoSta peta mobilização oficial, conduza a frustração do povo a
emoções incontroláveis.
- Em conseqoêncla, a: eleição pelo Colégio EleitOral, de um candidato gerado nas circunstâncias
discutidas, venha a ser uma vitória aparente e formal, mas não a solução de que a Nação ç:arece, por-
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que lhe falte representatividade e identificação com
as aspirações que estão nas ruas, nas casas, nas oficinas, nas univ-ersidades, no interior e nas cidadese o que é mais sério- no estômago e na desesperança do povo.
- Do lado da Oposição, temo que seus Partidos
se embrhiguem pelo triunfalismo da praça públicã., e
Ignorem cíi-cur1Stâncias e limitações inerentes a um
processo fechado, ainda que em final de transição,
mas que não deve ser levado à contundência de uma
derrota irreversível.

Responsabilidade dos Uderes
Nesta hora, -adverte Magalhães Pintoaumentam as responsabilidades das lideranças.

Ã pri~eira: a do Presidente João Figueiredo, que
tem o direito de passar à história como O líder da
restauração democrática, e não pode renunciar a
este destino por fastio do Governo prevenções pessoais ou condicionamentos de grupos, mas há de
altear-se, assim esperam os brasileiros, por uma
conduta supra partidária, que leve o Poder a se reencontrar com a Nação.
Depois a dos Chefes Militares, que sempre mereceram o respeito do pais e que, abdicando expressamente de intervenção no aluai processo político,
não podem fugir ao seu desdobramento, negandolhe as condições da _gara!'ltia,_ de continuidade e de
correspondência com a reali.dade política brasileira.
Também a dos Governadores eleitos em 1982,
pela responsabilidade de atuar, por todas as formas,
para que o voto popular que receberam amplie a sua
força imanente na consolidação das instituições ré_presentatiVas.
Por fim a dos lideres políticos, sejam do Governo
ou da Oposição, que não podem colocar o interesse
da Nação em termos de vitória ou derrota, uns em
nome de supostos direitos adquiridos, outros
arrogando-se como proprietários da vontn:de do povo.
Pacto de transição
O senhor Magalhães Pinto analisa assim, com severa advertência, que seus adversários podem até
_considerar uma expressão de autocrítica:
-Não há ningu-ém infalível. E o povo tem sempre uma grande generosidade para julgar os que
exercem, através dos tempos, a honra de sua liderança. Por isso, os homens e os povos se entendem,
se criticam, se desencontram, se perdoam. Mas, a
história jamais teria perdoado ChurchiU, Roosevelt
e Stalin se, na hora sombria das liberdades, não tivessem eles vencido antigas diferenças políticas e os
conflitos dos regimes que encarnavam, para livrar o
mundo da _dominação nazi-fascista.
Aplica a lição ao Brasil:
-O povo brasileiro atingiu as últimas resistências de sua paciência e de sua _angústia, no cotidiano
da fome, do desemprego, da insegurança. do desencanto. Em horas assim, não há perdão para os que
se omitam ou fraudem a confiança do povo._ Em horas assim, só há um dev_er: o de restaurar a esperança de que a nação dispõe de líderes capazes de
guiá-la para vencer seus mais graves impasses, colocando acima de ambições, de se_ctarismos, de egoísmos, os sonhos atê agora malogrados do povo. E estes só ressurgirão, após tantos colapsos, nas bases
de um grande pacto nacional de transido lllllltitu.:lo-_nal, que, re:speitando divergênci<;s ideológicas, partidárias_ ou pessoais, tenha força para provisoriamente superá-las, à margem ou sobce os paritdos,
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em nome das aspirações que o povo adivinha no
mistéiro secUlar da democracia.

Ponte para a pacificação

-Há posições a tomar e J1á mecanismos a estabelecer.

Uns e outros devem ser claramente discutidos,
sem passionalismos de qus:lquer natureza, a fim de
que os líderes se ponham à altura das expectativas
do povo: volta à democracia plena, com a escolha
de Govern.os pelo voto direto, em todos _os níveis;
instauração de um Governo com aüior1dade e fepresentativídade em condições de transformar a
face desencantada da Nação; eliminação das reminiscências do regime autoritãrio, não -só peta mudança dos instrumentos do poder, mas sobretudo
pela criação de um estado de espírito democrático, a
que todos adiram sem cobranças do passado, e gera~
do na convicção de que só pela legalidade democrática exemplarmente respeitada e popularmente estimada, o país encontra rã os caminhos do futuro, sem
dependência externa-e sem rotura-s tnterõ.-as-.--

dade das disputas hegemôn:icãS de grupos carentes
de substância representativa da vontade popular.
-Não creio- conclui Magalhães Pinto- que
um apelo dessa altura e dessa franqueza, feito pelo
Presidente João Figueiredo, deixe de ser--escutado
por líderes realmente responsáveis,
Num entendimento sobre o fundamentalextinção do regime autoritário, eleição direta para
todos os níveis, e outras reformas- da· Constituição
que promovam o reequilíbrio dos poderes, com a
devolução de prerr-ogativas ao Congresso, e o efetivo funcionamento da Federação- restaria, apenas,
o- prazo da eleição. Não seria por ele- que é apenas um detalhe a ser avaliado patrioticamente dentro da conjuntura política, econômica, social e
militar- que se deixaria de fazer a vérdaddra ponpara a pacificação nacional, em torno do regime
democrático, mantidas e respeitadas, dentro dele, as
diferenças ideológicas, doutrinárias e partidárias, na
pluralidade própria de sua natureza,

t;

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

O SR. PR.ESID~TE (Lamanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucerta, como
Líder.

O povo brasileiro
atingiu as ultimas
re!llstências de sua
paciência e de sua

angústia, no cotidiano
da fome, do
desemprea:o~ da
insegurança, do
desencanto
E Magalhães Pinto aponta a primeira providênM
cia:
-Convoque o Senhor Presiderlte da RePública
os líderes nacionais, NãO basta S. Ex• dizer que esM
tende as mãos de paz, é índíspensável dar conseqüêncfas Objetivas a essse ato de grandeza. Assim
como é necessárjo qut!-lodos os líderes convocados
ajam com a mesma altitude, sem preocupações personalistas e partidârías.
Ponha o Presidente diante deles, como magistrado, sem preferêricias por grupos ou pessoas, as granM
des verdades sobre as quais possam se entender Go~
ven1o e OPosíÇã:O:= -- -I. Os ·responsáveiS- civis pelo regime vigente,
com apoio expresso das Forças Armadas, querem
devolver ao povo a gestão do seu próprio destino.
Reconhecem exaurida a experiência de Governo dos
últimos anos, face à inequívoca manifestação dopovo pelo retorno às eleíções diretas. Não usarão
artifícios-para asSegurar privilégios ou mariter- no
poder ambições injustificáVeis, Pois a nação não
pertence a partidos, classes ou grupos. Esperam que
os representantes da Oposição acolham estes propósitos com espírito desarmado de ressentimentos e represálias. O de que todos devemos cuidar, de agora
por diante, é de sarar feridas abertas, de juntar esM
forças e competênciãs para· vencermoS-a fi!ci!S:Sã.O, a
inOação, o pessimiS-mo, é de abrir os braços brasileiros para o reecontro do grande abraço nacional,
sem o qual a crise, pelas suas origens, desdobramentos e conseqUências, pode nos levar a riscos impre-

viSíveis.
2.- Compreendemos e concordamos que se abra
pelos mecanismos democráticos a participação de
todos na condução do futuro do país, pelo voto livre
e direito. Essa conquista deve ser alcançada como
conseqilêncià de um processo histórico, que todos
desejamos seja pacífiCO, segurO dU:raOo_uro.~S~m
essas condições, todos podemo·s celebrar uma vitória sem Vitoriosos, porque resultante da precarie-

e

O SR. HUMBERTO LUCENA-(PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Estive na Parafba participando, em CamplnaGrande,
de mais uma grande concentração popular em favor do
restabelecimento imediato das eleições diretas para Presidente da República, A notícia mais alvissareira que trag9_ ,do m_eu Estado e_ de todo o Nordeste, é que continUam a cair em todo Osenii-árido Chuvas copiosas, que
estão levando alegria incontida ao nossa sertanejo, ao
nosso· carirízeiro que tantO sofreu durante 5 anos sucessivos de seca inclemente. Se bem que, ainda hã uma previsão do CTA de que essas precipitações pluviornétricas,
de uma hora para outra poderão terminar, o que agravaria ma_is Uma vez a situação, pois não se asseguraria a lavoura de subsistência indispensável à aHmentação. De
q~alquer -~ado, p_~rém, nós já podemos nos dar J.?Or saM
tisfeítos,- porque a á8:ua que foi ar-mazenada em grandes,
pequenos e médios açudes já vai garantindo _a manutenção'-dos rebanhos e, ao mesmo tempo, criando condições para que o pequeno, o mêdio e o_ grande agricultor comece a plantar a sua lavoura.
Bá, entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senãdores, alguns
pontos ·que precisam ser c01óCados em debate no Congresso Nacional, quanto a esta nova situação do s_erniárldo nordestino.
Em primeiro lugar, dizMSe que o Governo Federal pensaria em desativar, dentro de pouco tempo, as frentes de
emergência. Tenho, quanto a elas uma posição assumida
nesta Casa, a de que serviram ao longo de.sse período de
cinco anos de seca, para -assístír às populações flagelaM
das, mas não deixaram nada em termos reprodutivos
para a economia da nossa sofrida região. Foram bilhões
e bilhões de cruzeiros gastos ali de maneira improvisada, de tal sorte que hoje, se se fizer uma inspeção mais profunda em cada Estado do Nordeste, não se encontrará
reaJmente qualquer contrapartida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se pode negar, entretanto, 'que essa massa de recursos serviu pelo menos·
para atenuar o sofrimento do sertanejo, do carirízeiro -e
de sua família, que não tinha como sobreviver, a não ser
ganhando esse salário ínfimo mesma que lhe pagava o
Governo Federal, atravês das chamadas frentes de emerM
gência, pois até hoje nunca foi pago ao trabalhador seM
n~o o equivalente a me~os da metade do salãrio mínimo
regional.
Gostaria: de fazer sentir ne~J~installt~ que é necessário
que o Goveino Federal, jã que as criou, mantenha essas

frentes de cmcr~ência por mais 90 dias, no mínimo, para
se ver se essas chuvas continuam, e se a lavoura que estã
sendo plantada serã colhida, assegurando assim a alimentação indispensável às populações rurais nordestinas,
Por outro lado, faz-se mister e urgente que o Governo
Federal, atravês dos órgãos competentes, sobretudo do
Ministério do lnterior, da SUO EN E. junto ao Banco
Ceilú~il, ao_ Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste,
fãça com que os pequenos e· os médios agricultores
sobretudo, que são em maior número, tenham acesso fácil e imediato ao crédito agrícola, porque o que soube no
meu Estado, e estaria acontecendo em todo o Nordeste,
é que as restrições continuam muito grandes, sob o arguM
menta de que o Banco do Brasil não dispõe do numerário suficiente para fazer face a um custeío agrfcola
mais amplo, devido à contenção do Orçamento Monetário pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário,
face à programação estabelecida entre o Brasil e o Fundo
Monetário Internacional.
O fato é que os agricultores estão procurando as agên.cias do Banco d9 Brasil e ali são informados de que os
recursos são parcos. De um modo geral, se precisam de I
milhão de cruzeiros, recebem apenas 20% desses recursos, e já se lhe cobram, por antecipação, juros das 1 parcelas na primeira parcela, adiantados. Isso, realmente,
truz uma dificuldade imensa, na hora em que o N ardeste
semi-árido está em festa com essas chuvas a que me referi.
_ Procur~i, então, junto á Diretoria de Crédito Agrícola
do Banco do Brasil, ter uma idêia exata dessa situação, e
as informações que recebi, a nível de assessoria, foram as
seguintes:_
. CREDITO AGRICOLA PARA O NORD!\s.. TE.
O Banco do Brasil está sujeito à aprovação mendo Conselho Monetário NaciOó.al de recursos a
serem alocados no N ardeste, Esta liberação ocorre
Estado por Estado, o que significa que o v-olume
maior de recursos vai sempre para os Estados com
maior influênciajuriio ao poder central. O Ministro
Delfim Netto admite a escassez de recursos e está estudando o assunto para tentar amenizar o problew
ma.
As tax.as de juros em operação no Banco do BraM
si! para o crédito agrícola são as seguintes:
- 35% a.a. para as áreas consideradas de emerw
gência;
- 12% a.a. para os projetas especiais (PROTER~
RA, etc,)
- 5% a.a. para o Projeto Sertanejo
Obs.: estas duas últimas taxas, as referentes ao
_PROTERRA e ao Projeto Sertanejo nãoe stão sendo util_izadas .devido à falta de recursos.
-70% das ORTNs + 3% de juros para as operações nas regiões não atingidas pela seca e para os
produtos açúcar, cacau e cafe.
Aliás, já se anuncia que essas últimas taxas seriam estendidas, a p:irtir do próximo ano, a todo o Nordeste,
porqUe se espera que em 1985 não haja emergência. O
que eu quero dizer também neste instante, é que, independentemente das estiagens, das emergências, aquela
região deve ter sempre um tratamento diferenciado em
matéda de juros. Portanto, espero que as taxas deste ano
também persiStam para o próximo -ano,
~S8.1

o-sR. ALBEílTO SILVA- Permite V. Ex• urn aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA V. Ex• com muito prazer.

Ouço o aparte de

O Sr. Alberto SUvll - Estou ouvindo com atenção o
discurso de V. Ex• e tenho notícias, também do meu Estado, de que lã está chovendo e o drama é o mesmo- o
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problema do crédito ao pequeno agricultor. Queria
lembrar, nobre Senador Humberto Lucena, que, numa
conferência, o--Presidente do Barico do Nordeste de~
monstrou que 90% da produção agríc-ola do Nordeste é
oriunda do pequeno plantador, do homem que tem uma
pequena roça, do homem que, se tivesse um pouco -de di:
nheiro, estaria produzindo lá. A chuva está provocando
essa euforia que V. EXFeStá dizendo, com muitO acerto,
esta alegria que está acontecendo no Nordeste, mas imagine V. Ex• que.durante 4 anos, principalmente neste último ano, o Governo Federal despejou no Nordeste to~
neladas de dinheiro pãfa os cã.rros-pipa- havian14 OU .5
mil, no meu Estado, e na minha cidade, por exemplo, a
cota mensal andava por volta de 30 milhões de cruzeiros
para carro-pipa. Se isso foss-é tiã:nSformaâo em- a-griCultura, daria uma renda de grãos, de feijão, alimen-tação
básica do nordestino, que compensaria 1:000 por 1 o dinheiro que o Governo_aplic3sse OUma hora dessas. O
Banco do Brasil diz que não tem recursos. De onde vi~
nham os recursos para os carros~pipa? Acho que a essa
altura, qualquer que fosse a origem d_o dinheiro, ele iria
se transformar em comida no Nordeste,

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• não especificou que eram para o Ceará.

~

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mesmo para o
Ceará, é uma importância pequena, tendO em Vfsta a
grande demanda de crédito, sobretudo diante do pauperismo das nossas populações ruraís do semi-árido.

O SR. HUMBERTO LUCENA muito poucoA

Um bilhão?!

v.

giar ou desacreditar os. técniCos

·ao CTA, não acredito--

Ex~

traz hoje umã- excepciOn-al notícia, que já ê do nosSo
conhecimento:_chuva no N_ordeste, está chovendo na Regiãü. Os cóuegõs estãõ correndo, os açudes estãõ recebendo água e-estamo-nos livrando, meu nobre Ltaer, iàl~
vez da ma:íi:>r catástrofe que o Nord6ste esteve_ na perspectiva de sofrer em todos os tempos. Nunca, não tenho
conhecimento, na história, de uma seca de 5 anos. FeliZmente está chovendo. Os açudes estão enchendo. Amesma preocupação que V. Ex• tem quanto a recursos pani
sementes e recursos para custeio, também a temos. Por
coincidência, ;ainda- hoje mantive cbntato corn...o BancO

m:i3

- - qo BrasiL Evidentemente:, não fiz referência ao problema
geral do No~deste, Tive a grata satisfação de saber ciue
no coineço deste mês foi remetido um bilhão de cruzeiros
para crédito de custeio, ·agora, com as chuvas, ...

O Sr. José Lins- t muito pouco. Agora, com a renovação das chuvas em muitas áreas, o "Governo acabou de
~meter,_ ontem, mais 4 bilhões, e tem um programa espeCial para a ajuda do N~rdeste neste momento, porque,
como disse a V. Ex•, sería um absurdo se, depois de 5
anos, por não se_colher nada por falta de chuva, agora se
deixasSe de colher por falta de recursos para o custeio,
principalmente o pequeno e mêdio agricultor. Creio que
V. Ex• sabe tambêm que o Ministério do Interior forne..
ceu à SUO ENE a fundo perdido 7 bilhões de cruzeiros
para a distribuição de sementes entre os pequenos agricultores nas frentes de serviço. Essas sementes já foram
distribuídas e acredito que muitos estão aproveitando.~
possível que a fome ou a necessidade tenham-_obrigado a
algUns deles a, em vez de plantar, comer um pouco des~
sas sementes. O fato é que- o GOverno- desúnõu·7 -bHhões
O SR. HUMBERTO LUCENA- E mais do que isso,
de cruzeiros para o fornecimento de sementes de arroz,
nobre Senador Alberto- Silva, também os recursos des--milho e feijàõ ãoS pequenos agricultores que estavain nas
pendidos a fundo perdido nas frentes de emergência. Se
frentes de serviço, e chegamos a ter 3 milhões nas frentes
o Governo pôde gastar, em cinco anos, quase um- trillião
de serviço. De modo que o crédito de custeio, que V. Ex•
de cruzeiros para manter a emergência, por que, então,
reclama com tanta propriedade, o Banco do -Brasil, ape~
nesta hora, ...
sar de todas as dificuldades, já está lhe dando especial
O Sr. Alberto Silva- Na hora da redenção.
atenção. Acredito que, assim como para o Ceará, para
outros Estados do Nordeste deverá estar-indo esse crédi~
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... nã-o hã dinheiro
to. As sementes foram distribuídas. Há tremenda escassuficiente para financíar; adequadanlerite, a lavOuiil na
sez de .semente até para comp~a. O Banco do Nordeste
abriu um crédito para empréstimos aos proprietáriOs
região semi-árida dQ Nordeste?
Ainda mais, além de haver essa restrição creditícia
maiores. Acre9ito que vai ajudar. A CFP está realizando
continuada, que já está dando preocupação permanente
um esforço no sentido de complementar a remessa de se--inclusive aos governadores de todos os Estados da
mentes_quejá mandou para a Região. Todavia, como
Região; que são do PDS, iiâo são do meu Partido, e apeEx•, também temo que essas providências não sejam toIam para que essa situação se modifiqUe às autoridadeS
madas com a _urgência devida, p-orque nos Seria rea[menda árta econômica do Governo Federal - há também a
te desastroso não aproveitar essa chuva. Graças a Deus
falta _de s_ementes. Não há distribuição de sementes aoS - está chovendo. A única cidade qUe talvez ainda esteja
muito preocupada é Fortaleza, uma cidade de um mi~
pequenos agricultores na região do semi-árido, paii que
possam fazer o plantio de suas lavouras.
!hão e meio de habitantes e. que precisa de quatro metros
cúbico~ de âgua por segundo, estava recebendo· dois PasO Sr. José Llns - Permite-me V. Ex' um aparte?
sou a um metrQ cúbico nossos açudes que abastecem a
Capital aliás, em boa hora constrÜídos no Governo _do
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muita honra
nobre Senador Virgílio Távora. Se esses açudes não recunobre Senador José Lins.
perarem a ãgua, certamente Fortaleza passará por treO Sr. José Lins- Nobre Senador Humberto Lucena,
mendas dificuldades. Muito obrigado a V,· Exf pela conseria talvez a maior falta de sensibilidade das autoridacess_ão do apart~.:..
des se, depois de 5 anos de secã, tivéSsemos o inverno e
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que lhe agra~
não tivéssemos safra, por-falta de recürsOS-Pàra seffiCntes
deço a intervenção, que vem ao encontro das minhas pae para o custeio. Esta é realmente uma hipótese que -não
lavras e testemunham que realmente as providências espodemos admitir. Haveria uma espécie de frustração tão
tão tardando.
grande que seria até o caso de culpar-se o Governo. Na
realidade, houve uma expectativa, no começo do ano, de
O Sr. José Lins- As providências estão sendo tomaque em 1984 ainda haveria seca, aliás notícia Qiie julgo
das, inclusive recursos já foram remetidos. Se Vão -dar
errada, saiu no jornal, o CTA divulgando que este ano o
para
o tofal, não posso garantir a V. Ex• Segundo o BanNordeste teria um bom inverno, e, em seguida, outra
co do Brasil me informou, há um programa especial de
notícia do CTA desmentii:J.dO. Naturalmente desanimou
custeio para esta fase do invernos. Esperamos, como V,
muita gente, porque o CTA vinha prevendo seca e a seCa
Ex• espera, que __chegue a tempo.
vinha acontecendo. Sinceramente, sem quei-er despresti-

em previsões de tempo de longo prazo. O fato é que V.
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu me Qfano porque V. Ex' está ao meu lado neste instante, porque esta é
uma causa de todos nós, acima do partido. É a causa do
Nordeste, sobretudo do Nordeste s~mi-árido mais sofrido. v·. EX• mesmo afirmO~.~ com muita -autoridade, por_que é Vice-Líder não só do -PDS como do Governo nesta
Casa, que_ até agóra foram enviados, para o custeio agrícola, pelo Banco do Brasil, apenas três bilhões de cruzeiros.
O Sr. Jos{Lins- V. Ex• me desculpe. São cinco 01~
lhões para o Ceará. Referi que não sabia quanto fora
destinado para todo o N ardeste.

O Sr. José Lins- Perfeito.

O ·sr.-José LinS- ComplemenTando V. Ex•, talvez
não devesse di:iê-lo aqui, mantive conta tos, agora, com o
gerente dõ Banco do BrasH de Fortaleza, que me disse
que há recursoS disponíveis no momen(o. Espero Ciue a
Central do Banco do Brasil suplemente, para atender o
total dos agricultores, principalmente os menores._

_p_ SR. HUMBERTO LUCENA - Acredito-que-o
Ceará seja um_ Est_ado privilegiado no Nordeste, talvez
porque tenha V. Ex• e o Senador Virgílio Távora, tão
bem posiciona~9s dentro do PPS e do Governo, com
prcstígi~ _n~ssári~para fazer com que _essas providênciãs ali se]ari1 mais prontas· e mais urgentes, porque no
meu Est<!dO, pelo menos, e creio que nos demais do_Nordeste, continua .o apelo dramático dos agricultores, o
Banco do Brasil sem dinheiro. Apenas o Banco do Norde~te ag_qra anunciou que vai fazer um custeio agrícola
CO_!.Il recursos ponderáveis. Ainda não começou, mas já
temos essa informação amplamente divulgada pela imprensa, através do se_u Presidente __Camillo Calazans.
Sr. Presidente~ Srs. Senadores, ao terminar este pronunciamento, já que _e_stou falando sobre o Nordeste,
faço um apelo veemente à Liderança do Governo nesta
Ca~_a_,_ através do Senador Aloysio Chaves e sohretudo
dos seus Vice-Líderes José Lins e Virgílio Távora, _que
são h~mens da Reg_ião, para que nos consiga porque eu
não !iv~ corno, :npes~r da minha condição de Líder do
~MDB nesta Casa- d_a SUD_ENE uma_cópia da versão
do que está sendo discutida naquele órgão do chamado
"Novo Projeto para o Nordeste". Tenho trocado entendimentos com alguns técnicos. Agora mesmo, na Paraíba, com o" economista Celso Furtado, que, talvez, por ter
sido superintendente claque órgão, conseguiu uma cópia.
"Ele me adiantou algumas ídéias, mas o queéinconcebivel é que os representantes do Nordeste no Senado e na
Cámara, de- urri mOdo -SCral, Oão conhecem esse documento. Essedocum~nto yem-sendo discutido amplamente dentro da SUDENE a nível de governo de Estado, a
nível de técnicos, mas nós, políticos, ilão teffios dele
menor notícia. Dizia-me,- pá r exemplo, o economista
C:elso Furtu~d~ que~* _t_em asp_e9tos bastante~ positivOS
que se afinam com o se"u pensamento mais novo sobre a
região, sobretudo no que tange à implantação, ali, de
uma reforma agrária, nào só no semi-ãrido como nas ter~
ras úmidas. Por isto mesmo, adiantava~ me ele, custava a
crer que o projeto viesse a ser implantado ...

a

O Sr. João Lobo -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - ••• pois grandes resistências se lev-antariam cOntra o mesmo. Há pouco, vi~
nha eu para o Senado, em companhia do nobre Senador
Helvídio Nuves, que é um dos maiores batalhadores pela
causa do Nordeste nesta Casa, e ouvia de S. Ex• que não
conhecia o documento. Então, o que quero ê reclamar
contra essa falta imperdoável do Governo Federal. O
Congresso não pode, de maneira alguma, ITcar fo~a desse
debate, e espero então que, dentro de poucos di.as, nós
possamos ter em rrlãos esse nÕvo Projeto NOrdeste, para
que o discutamos amplamente, não só no plenário como.
nas Comissões Técnicas.
O Sr. Virgilio Távora- Eminente Senador Humberto
Lucena, (Assentimento do orador:)- Vou lo&o dar-lhe
um adenda, como sempre o faço com o nobre Senador
Itamar Franco, com aquela sofreguidão que lhe é carac-
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terfstica, quando reclama. Passaremos mais tarde às
mãos de V. Ex• como um presente, esse projeto.
O SR. HUMBERTO LUCENA V. Ex• é um privilegiado?

Eu não digo que

O Sr. Virgnlo Tá tora-"':". Ex• é um ingrato, porque
estamos -Jhe dando um p~nte e está reclamando. Já
não Jhe passamos mai.si o\S mios o presente!

o SR. HUMBERTO LUCENA- Não, eu ãgradeço,
penhorado, a V. Éx• Agora, acho é que o Governo, através da SUDENE e do Ministério do Interior, deveria ter
remefido exemplares desse projeto para os parlamenta.~
res do Nordeste, independentemente de Partido.
O Sr. Joiio Lobo- Permite V. Ex• um aparle'?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer,
nobre Senador.

o sr. Joio

Lobo -

O SR. HUMBERTO LUCENA - ,.. que é o órgão
mais competente para debater este assunto ...

b apenas para -dar uma infor"~

mação a V. Ex•, porque eu considero muítojusta a reclamação de V. Ex•, pela falta que estão cpmetendo para
com esta Casa não mandandO- um projeto -qu~ fala tão
perto aos nossos interesses é- o ínterCSSe da- ilossa região.
Mas eu queria dar só uma informação a V. Ex• eu parti~
cipei, junto com o Governador do Estado do Piauí, da
penúltima reunião que o Superintendente da SUDENE
realizou, coif.l a pre5Cnça ___ do Sr. Ministro do Interior,
para tomar conhecimento ~o documento e traçar as diretrizes básicas deste projeto que estão apelidando de
..Nordestão". Era apenas um anteprojetoi na Õcasião. A
SUDENE não tinha um projeto definitivo, fez essa reunião exatamente pã.ra colher os dados e a impressão dos
governadores daqueles Estados interessados 1!0_ as~ unto.
Era apenas num anteproje~o, não estava definid,o, por
isso acredito que não tenha chegado ainda ao conhecimento de V. Ex• e desta _Casa o projeto definitivo, Porque a SUDENE deve tcrcoletado a última fase, agora no
dia 19 de março, quando se realizou a definição dos
quantitativos que seriam dados a _cada Estado do programa. Era a informação
eu queria dar a V. Ex•

que

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mesmo o anteprojeto, nobre Senador, era importante que nós o conhecêssemos. Tanto assim que a SUDENE liberou uma cópia
para o Senador Virgílio Távora, Nós que estamos no Senado quase diariamente, discutindo o Nordeste e_ sua
problemática política·;--econômica, social __c cultural, na
hora em que o Governo se prOpõe a fazer uma revisão
dos seus planos para a Região, inclusive elabora-r um
novo projetas de desenvolvimento regional, não podemos ignorá-lo.

O Sr. José Lins- Concordo com V. Exf
. O SR. HUMBERTO LUCENA - ... o que, aliãs, jã
deveria ter feito desde o momento em que a SUDENE
anunciou que estava elaborando e discutindo um novo
projetas para o Nordeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com e~tas palavras fica
manifestada, portanto, a minha preocupação e a itlinha
estranheza com o que se passa na região, pela falta de as·
sistência ao pequeno e médio agricultor, e ao mesmo
tempo com o descaso das autoridades competentes para
com os Parlamentares do Nordeste que. até hoje, desconhecem o conteúdo do OO\'O projeto da" S~DENE Para a
fegião.
Era o que tinha a dizer! (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Altev:ir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão MoM
desta - João Castelo - Helvídio Nunes- João Lobo
-Milton Cabral- Marco Made1- João Lúcio- Albano Franco- Passos Pórto- Jutahy MagalhãesJoão Calmon -Amaral Peixoto- Alfredo Campos Amarai Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Roberto Campos - Affonso Camargo - Enéas Faria Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli
O SR. PRESID~NTE (Lo manto Júnior)_: Nobre Senador Itamar Franco, a Presidência deseja fazer um esclarecimento a V. Ex' Como estamos a quatro minutos
da Ordem do Dia e ciente de que o discurso de V. Ex.~ é
um discurso alentado, concederei a palavra a V. Ex• após
a Ordem do Dia.

6 SJ.. Itamar Fr11nco- Sr. Presidente, não é pelo fato
de que meu discurso seja alentado mas é que, em quatro
minutos, realmente, não será possível.
Eu pretendo, ainda hoje, trazer ao conhecimento do
Plenário do Senado do teor do relatório da Sindíeância
do Banco Central e creio que em quatro minutos não será, realmente, _possível abordar assunto de tal magnitude,

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior}- V.
rá o- p~i~e_iro orador após a Ordem do Dia.
O Sr. Itamar Franco -

Ex' se-

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à

ORDEM DO DIA

O Sr. José Lins- V. Ex~ permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. José Lins- Acho que não é difícil V, Ex• coriseguir a cópia, mesmo porque o Senador Virgílio Távora
dispõe, eu também disponho, V. Ex• pode re_cebê·la logo.
Eu daria uma sugestão: que a Comissão de }\grícultura
poderia fazer um convite a um técnico credenciado para
fazer uma exposição sobre esse projeto, que realmente
julgo da maior importância e do maiOr interesse, sobretudo para nós parlamentares do Nordeste. O Presidente
da Comissão poderia entrar em entendimento cono~o e
nós teríamos uma eX-posição mais especifica, mais ~om
pleta sobre esse assunto que é da maior relevância. Fica a
sugestão.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Jo·
sé Uns, em vez da Comissão de Agricultura, melhor seria a Comissão de Assuntos Regionais ...

O Sr. José Lins- Faz V. Ex• muito bem ...

So-bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
]9-Secretãrio.
É lido ~ __seguinte

O SR. PlfESIIi~NTE (Lomanto J~nior) - Vai-se
proceder à verificação de votação requerida pelo nobre
seriadOr Itamar Franco.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seps lugares.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) vota o Líder do PDS?
O Sr.

~loysio

Chaves (PDS- PA.) -

Não,

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) vota o Líder do PMDB?
O Sr. Hélio Gueiros -

Como

Como

Sim.

O S.R~ PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Não estão

presentes os dema·ís Líderes.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede--se à votação.)
VOTAM '"SIM"' OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva- Cid Sampaio-- Hélio Gueiros- Itamar Franco -José Ignâcio - Mário Maia - Roberto
Saturnino.
VOTAM .. NÀO .. OS SRS. SENADORES:

Aderba! Jurema- Albano Franco- Almir PintoAloyslo Chaves - Altervir Leal -Amaral Peixoto Benedito Ferreira- Claudionor Ror:iz- Eunice Micbiles- Helvídío,Nunes- João Calmon- João LoboJoão Lú_cio- Jorge Kalume- José Lins-Luiz Cavalcante ~Passos Pôrto - Virgílio "I:á~ora.
O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) -Se todos
os Srs. Se~adores já votaram, vai-se proceder à apuração, (Pausa.)
Votaram SIM 7 Senadores e NÃO 18.
Total de votos: 25
Não hâ número. Vou suspender a sessão por dez mi~
nutos_, antes acionando as campainhas a fim de que os
Srs. Senadores compareçam ao plenário.
(Suspensa às I 5 horas e 30 minutos. a sessão é reaberta às 15 horas e 41 minutos.)

O SR. PRESID~NTE (Lomanto j'Õnior)- Está reaberta a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para que possamos proceder à nova votação.
Estando presente o Sr. Senador Nelson Carneiro,
Líder do PTB, indago de s.- Ex• como vota.
O Sr. Nelson Carneiro (PTB -

RJ) -Sim!

O SR. PRESID.ENTE (Lomanto Júnior) Senadores já podem votar. (Pausa).

Os Srs.

(Procede-se à votação.)
REQUERIMENTO N• ló, DE 1984
VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES:

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento lnterno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do item ntJ 3 seja spbmetida ao Ple·
nário em 29 lugar.
Sala das Sessões, 27-de março de 1984. -Itamar Franco.
O- SR. PR.ESID~NTE (Lomanto Júnior) - Em vo"1
tação.
Os Srs, Seriadorcis que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Itamar Franco cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

Itamar Franco ~ Nelson Carneiro.
VOTAM .. NÀO .. OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema -Albano Franco"-..."Àlmir PintoAloysio Chaves - Altevir _L~J i- p\m~ral Peixoto Benedito Ferreira- Eunice Mi;hllcll- Gabriel Hermes
·- HCivfdiO NUn-es ~João Calmon - João Lobo JoãÕ Lúcio _:)orgei<alume- José Lins- Jutahy Magalhães - Luiz Cavalcante - Mario Maia - Passos
Pôrto -:;:- Yi!gílio Távora.
O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Vou pro
clamar o resultado.

Março de 1984

Votaram SIM 2 Srs. Senadores e NÃO 22 Srs. SenidO~

res.
Não houv_e quorum.
Em razão disso, fica prejudicado o requerimenfo.
As matêrias con'stanteS da pauta, constituída do Projeto de Lei do Senado n~' 120/SlwComplementar; Projeto
de Resolução n11 127/82; Requerimentos n9s 857f83;
6(84; e 896(83; Projetas de Lei do Senado n<>s 16/82;
280f80 e 2TJ83, to"dos em fase de votação, deixam de ser
submetidos ao Plenãrio, ficando sua aJ)reciição adiada
para a próxima--sesSãO ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Yolta-se à_
lista de oradores ..
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERJ PUIU}CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se"nador Cid Sampaio.
O SR. CID. SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o
seguinte discu~so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou analisar um problema que, a meu ver, é vital e importante para o Brasil, que é o da nossa divida externa.
Não vou descer a detalhes, nem examinar este problema,
sem anies analisar, de um modo geral, a situação do
mundo desenvolvido e a nossa, do Brasil, para, então,
chegarmos a uma conclusão de como se devem comportar os países devedores do mundo atual.
Vamos analisar, primeiramente,-a áfise atual do mundo desenvolvido.
O RELACIONAMENTO DA CRISE INTERNACIONAL COM A BRASILEIRA

1. A Crise dos Ricos
O após-guerra caracterizou-se por um avanço· tecnológico talvez o maior ocorrido na histói.Ya da humanidade.
O massacre' humano e a terrível devastação despertaram, com o seu fim, a esperança e -a ilusão da humanidade, de ter assistido à última guerra na face da Terra. A
euforia que se gera com -o têrminO de uma catástrofe canalizou todo o acervo do conhecimento humano para a
tarefa febril de reconstruir o mundo que o próprio· homem havia destruído.
A destruição ceifou bens e vidas, principalmente no
mundo rico, e fOi dentro das suas fronteiras que a restauração também se processou.
Aperfeiçoando continuamente -as novas têcnicas corn
pesquisas sistemáticas, -e-m laboratórios magnificamente
equipados, os países que lideram o progresso da humanidade traçaram os seus planos e definiram as suas estratégias, para assegurar c- seU desenvolvimento acelerado e
contínuo.
Nos três decêniOs que- -se___ Seguiiam à guerra,
tran'sformaram-se, na realidade, os hábitos de vida naquelas nações que, nos séculos XVIII e XIX, haviam feiM
to a primeira revolução -industrial. Os se!viços públicos
sociais, os bens duráveis e at~ os não essenciais
tornaram-se acessíveis praticamente a toda a população
desses países.
Os trabalhos e ·os prdcessos agrícolas, bem como as
unidades industriais modernizavam-se ininterruptamente.--Os circuitos transistorizados, a automação, a eletrônica, os semicondutores e os controles por computação
alargaram infinitamente o horizonte do conhecimento e
a eficiência da ação humana.
As novas técnicas e os novos produtos asseguravam à
indústria meios e mercados para a sua expansão qualitativa e quantitativa em volume e cm escala de produção.
Simultânea e necessariamente. uma política de distri-
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buição equitativa da renda propiciava às grandes massas
populacionais o poder aquisitiVo indispensável ao escoa~
mento da produção crescente das grandes fábricas que se
agigantavam.
No contexto internacional, o regime de pesquisa em
compartimentos estanques e as patentes asseguravam a
apropriação avara das novas tecnologias. A manipulação dos mercados e das trocas com os pafses produtores de matérias-primas foi iinposta pelas grandes potências aos países do Terceiro Mundo, seus satélites compulsórios. TUdo se somava para manter a riqueza e a
pobreza prevalecentes nos mundos do Norte e do Sul.
Era mister que- a economia não parasse de crescer.
Uma taxa expressiva de investimento tornava possível
manter contínuo o incremento do produto. O crescimento da produtividade, decorrente da automação, compensava a elevação da relação capitSljproduto, comparativamente à mão-de-obra/prOduto. Assim, não era atirlgida a estabilidade social. As flutuações nO nível de emprego eram compensadas através do seguro-desemprego.
Malgrado todo o planejamento, a capacidade de consumo, mesmo das populações ricas, não ê infinítariiente
elástica.
- -- -- A aUsência de novos produtos, incorporáveis às exigências d~ vida comum, e a componente psicológica gerada pelo próprio enriquecimento, alterando o sentido
da vida e conferindo maior utilidade-marginal ao lazer
do que a uma maior fatíã de consumo, foram-se trans-..
formando em agentes inibidores do mercado,
Advei_o a saturação. Configurou-se a crise. Não havia
éomo continuar a crescer além das taxas de crescimento
demográfico.
Na trilha do desenvolvimento, para preservar o incremento constante da produção, era mister ocupar o enorme mercado em potencial do mundo pobre.
A política protecionista de reserva de mercado, que
suportara o boom de crescimento, começou a evoluir. O
prindpio de um mundo sem fronteiras, do qual o GATT
tornou-se agente, era a vanguarda do exercitO civil de
ocupação dos mercados virgens do Terceiro Mundo.
Todavia, o mundo subdesenvolvido, pobre, não se
constituíà um mercado capaz de assegurar um regime de'
trocas à altura das taxas de crescimento necessárias aos
países industrializados e supercapitalizados.
Par~ evitar a estagnação e- continuai a cresCer, corria
!solução natural e por transbordamento, as grandes empresas come_çaram a proliferar nos países ainda não de·
senvo!vidos: multiplicavam·se então as multinacionais e
as transnacionais.
O fator limitante do mercado não possibilitou, todavia, a sua expansão geométrica horizontal e verticalmente.
A má distribuição de renda e a pobreza não permiti·
ram, no Brasil e praticamente nos países que sC estratíficaram até o patamar em que ele se situa, que se reproduzisse o modelo que presidiu o progresso do mundo de·
senvolvido do Ocidente nas últimas décadas. Os lucros e
a po-upa"nça daS e-rli.pre'sas que para cá haviam migrado
retornavam; sob todas as formas, para os centros financeiros de origem.
Assim, permaneceu o impasse. A ocupação e a distribuição no mundo das multinacionais, resultado de uina
maior transferência de recursos para o mundo desenvolyido,lá então continuava a acumular-se o capital. Voltavam a acumular-se as poupanças. No entanto, não havia
como investir para abastecer e suprir um mercado já saturado.
A exportação de capital configurava·se, então, coriio
única saída. O seu rendimento complementaria, nos
orçamentos, os gastos saciais Com o desemprego, as despesas com armamentos, com as pesquisas, sem retorno
ou de retorno remoto.
Canalizaram-se, então, os empréstim.os aõ -m-undo
pobre. Não pOdendo investir para os seus próprios mer·
cados, os dólares sobrantes no mundo supercapitalizadó
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foram espalhados pela América Latina, pela África e Ãsia.
Ora, ilo merCãdo saturado, sem poder investir, havia
que se procurar países tomadores.
h evidente que nós somos suficientemente adultos
para_ compreender que essas gr?ndes somas que hoje
c;;onstituem créditos na América Latina, na África e na
Ásia, nos países pobres, para cá, para esses países não teriam vindo, se pudessem ser aplicadas com renda razoâ·
vel 11:0s países desenvolvidos.
Não foi uma condescendência, não; foi o desejo de fazer crescer, foi impossibilidade de aplicar o capital nos
próprios países ricos e com o mercado saturado.
Então, _o que aconteceu com _Qs países tomadores?
Nos países tomadores, no entanto, os critériOs que de-finiram as priOrídades de aplicação dos capitais importados conduziram, na sua quase totaHdade, a um cgmpleto
desastre.
Neles, a defeituosa e injusta distribuição da renda continha o consumo; A expansão da produção estava com
os seus horizontes limitados.
O subdesenvo_lvimento -que caracteriza esta parte
do mundo - refletiu-se na área política, em regimes de
força, em governo totalitáriOs, em oligarquias políticomilitares apoiadas pelas elites econômicas, delas voluntariamente dependentes, em troca dos privilégíos qué,
juntos, desfrutavam.
Os financiamento eram dilapidados. As obras monumentais e suntuosas construídas em uns, a guerra em outros. a corrupção -em quase todos não permitiram aos
países do Sul gerar uma receita capaz de possibilitar o retorno dos capitais emprestados.
3-. A Crise dos Pobres
Adveio a crise dos pobres.
Na hora d~ pagar as dívidas, adveio também a crise do
mundo pobre; era,; entretanto, completamente diferente
da outra, dos países industrializados e supercapitalizados.
No Terceiro Mundo, a produção é deficíeilte. Não há
saturação de consumo pela sociedade da fome de ~ens,
quer necessários à sobrevivência, quer essenciaís ou-acessórios. Não há, tampouco, sabi-a de capital para investir.
Há fiudez, hâ falta de habitação condigna, há doença, há
fome.
O Brasil, com a potencialidade de que dispõe, com a
arrancada que já havia dado para o desenvolvimento,
perdeu talvez a maior oportunidade da sua história.
Com os recursos fáceis que sobravam no mundo, com a
tecnologia disponível, buscando espaço e mercado, se tivesse sabido viver aquela hora decisiva, talvez houvesse
galgado o patamar dos países desenvolvidos.
No entanto, é hoje inadimplente lá fora e, mergulhado
internamente na híperinflação, o País enfrenta um processo recessivo que ameaça a sua estrutura económica e a
estabilidade social.
A magnitude da crise e os seus reflexos nas trocas internas e externas agravam-se continuamente a cada nova
medida adotada. Cresce a recessão, o desemprego e a inflação. A soci~dade brasileira permanece perplexa diante
da mistifica.ção dos dados estatísticos, das declarações
contraditórias dos que governam, da especulação oficialmente alimentada e estimulada e das denúncias de corrupção generalizada, que vazam das fronteiras do Brasil
e, também lá fora. e destroem a credibilidade nacional.

4. O ponto critico
Vivemos um-a hora angustiante.
Os países desenvolvidos, em crise~ com o bdm-estar de_
Suas populações já assegurado, planeja[J{ uma n$:lva política e umà nova estratéS:ía Para-SuPerá-la. E\es·,rentarào
impo-r a·s normas qlie lhes permitam implementá-las.
Nós estamos sendo planejados lá fora, o desenvolvi~
menta dos países subdesenvolvidos. Eles estruturam o
sistema que lhes restabeleça a possibilidade de continuar
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crescendo, Nós, do mundo (X,bre, somos diferentes deles. Eles têm nível de vida alto, pr-oduzem o sUficiente
para suportar e alimentar o seu povo.
Nós, do mundo pobre, ainda temos espaço para crescer. Podemos ampliar a nossa produção, expandir a capacidade de compra do nosso povo e Vencer o estado de
carência generalizada em que VÍ\'Cm dois terços de nossãs
populações.
Nenhum de nós, no entanto, pode adivinhar qual a
política, qual a estratégia, qual o programa e qual a açào
que vão ser postos em prática pelas potências dos mun-

dos capitalista e socialista, para debelar as suas crises,
para superar os seus antagOniSmos:
·
-· -Nenhum de nós pode adivinhar por que camiphos.eles
vão empurrar a humanidade.
Eles podem nos atropelar, conter-nos, enquanto ainda
estamos' presos à pobreza e com parcelas expressivas_ d_~
nossas populações vivei! do -em miséria absoluta.-

5. À hora decisiva
t dentro dessa visão do muz:tdo que considero impresCindíveis mudãnças estruturais na sociedade brasileira.
Tanto para asSegurar a justiça e a paz sociais, quanto
para expandir a nossa economia, ambas são urgentemente necessárias.
Não creio, rio entanto, que isso deva ser feito concentrando na mão do Estado, todo poderoso, a força econômica da Nação.
A atividade econômica, associada às demais que o Es"
tado exerce, _as hipertrofias e aumenta a sua eficácia_em
coação.
---O poder de dirigir toda a atividade do _homem, concentrado na mão do Estado, gera a intolerância e conduz
à corrupção, ao uso do poder pelo prOveitO, ao despotismo. impondo ao povo condição insuportáve1 de subordj"
nação.
A expansão da força econômica do Estado, no Brasil,
e de sua prepotência nos últimos vinte anos, é um exeni"
plo que o povo brasileiro não deve esquecer. O sofrimento que lhe está sendo imposto hã de-alertá-lo para o futuro.
Os ~minhos do passado
Vivemos uma êpoca bem diferente daquela Quando a
Revolução Industrial se processava em um pedaço do
mundo. A imaginação criattva do homem havia concebido a biela (vilabequim), transformando o movimento re-tiHneo em ciccular; fora descoberto a máquina a vapor.
Abriam-se então as perspectivas para os inventOs de
grand_e_ número de máquinas opera trizes. A navegação,
com o uso da máquina a vapor, libertava-se da dependência dos ventos e. das calmarias.

6.

As novas unidades industriais dos Séculos XVIII e
XIX, pela sua maior produtividade, marginalizavam os
artesãos e não se constituíam em mercado de mão-deobra capaz de absorvê-los a todos.
As distorções provocadas no- contexto sociat"petaS estruturas geravam desenquilíbrios. Â base dos parâmetros, então vigentes, eram feitas as projeçôes para: o futUro, evidentemente sem a antevisão do mundo que a inte·
ligêtlcia do homem chegaria .a conquistar.
A eletrônica, os computadores, a desintegração do â·
tomo e a fissão nuclear, a informâtica revolucionaram os
processos de produção.
A descoberta do ADN, desvendando a química das
células vivas, permitiu à criatura humana alterar a sua
memória genética e, combinando genes diferentes, dotados de caracteres diversos, gerar novos seres vivos, com
características diferentes daquelas que o homem enconw
trou na face da terra.

Os mundos de hoje e de amanhã são realmente cada
vez mais diferentes do de ontem.
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Não tem sentido, então, no terrerío político-filosófico,
continuarmos voltados para os conceitos e as sol_uções
que dividiam -os pensadores na análise das fórmulas que
deviam prevalecer para equacionar os problemas de um
mundo de duzentos anos atrás.
Hoje, cnbewnos buscar viáveiS e· compatíveis com as
novas realidades, tençlo em vista que o processo de transformação do mundo se opera cada vez com maior rapidez.
A inadequaç3o à realidade presente, imposta a uma
nação ou a um povo, pode comprometer -as süas gerações futuras.
No Cul-so -cia reformulação de estratégias e de fiK.aÇão
de uma_nova p~lític<l: que a atualcríse itTipõe_ aos- paíseS
industrializa~os e supercapitalizados, o Brasil não pode
ser apanhado com as calças na mão. Não pode sucatear
as suas instalações fabris. Não pode levar à falência a
~cOnomia e acentuar a redução do consumo, já baixo da
-suã~pqpulaçãp. Não pode traumatizar, psicologicamente
e. fisicamen-te, a sua força de trabalho, pelo desemprego e
pela (orne,
Se tudo isso ocorrer perderemos o caminho de História e regridiremos do estágio de civilização de ~em
anos atrás.
Srs_.Senadores, procurei fazer uma análise da economia 9ó mundo e da economia do Brasil, fazer sentir que
os dólares que vieram para o Brasil, como foram rara fi.
Ãsiit e para a África, eram dólares que não podiam ser
aplicados e continuam a não poder ser aplicados no
mundo do desenvolvido. Eles não têm mercado para suportar um crescimento exponencial, coma suportaram
nas últimos três decênios depois da guerra. E,_ no entanto, nós, suboidinados a imposições dos próprios países
desenvolvidos, procuramos sacrificar o nosso povo e a
nossa gente, bas~dos em doutrinas e teorias que não
têm apficação no monumento atual no BrasH, como já
tive ocasição de salientar, quando sugeri novas medidas
para a política econômica brasileira e para a política fi.
nanceíra do Brasil.
O Sr. José Lins -

V. Ex~ me per_rn_it_e _um ltparte?

O SR. C1D SAMPAIO- Conced_o, com_muito prazer, o aparte a V. Ex~.
O SR'~ ~OS!: Ltns- Nobre_ Senador Cid Sampaio, a
anã fi se de V. Ex• me parece realista, de certo modo, e V.
Ex• traz, talvez, um cjado importante, que é o reconhecimento d~ que os países des~volvidos também tiveram,
ou têm suas crises.
-~p_§~~ CID SAMPAlO ~ Ê cvidenle, Senador.

q_

Sr. José ~1ns- V. Ex• reconhece que, justamente
em fuÕção disso, não foi possível a este País aplicar esses
r(!ci1f1Sos dos petrodólares que aí surgiram com a modifi"
cação_ extr!iordin~ria .(l_l:le ho~ve no fluxo de dinheiro
Conl a-Cfise- do petróleo. E V. Ex• tem toda a razão. Eu__
discordo de V. Ex• apenas et1,1 algumas qi;lgçrvações, por
exemplo, qUando V. Ex' diz que a crise acabou por gerar
governos discrícionârios. Na realidade, V. Ex• sabe que
_aqui no Brasil se deu o contrário, isto ê, a crise financeíra
e o crescimento da díviçia foram exatamente ~campanha
dos pelo processo de abertura. Eu discordo também de
V. Ex• quando diz que ésses recursos foram em geral-:::V. EX;fdiSse de um modo geral- mal aplicados. Acredi"
to, flObre Senad_or Cid S.ampaio, que uma p;rande parte
dess~ n;cur~os, de;.~sr:_s dólares, serviram pant manter
yivo o País, porque o aumento do custo do petróleo foi
tremendo e o aumento da despesa nacional, em dólares,
para manter a entrada do petróleo com o crescimento do
preço deste combustível foi estú_pida, foi de mais de 60
bilhões de cruzeiros a partir de 1973. E a outra parte dos
r6cursoS, eu çhegaría a dizer que foi muito bem aplicada,
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porque aí está Itaipl( flÍ estão grande obras, Carajâs em
andamento. Ag~ra, é que a crise que V. Ex• reconhece
que há lá fora não permitiu' que esses capitais apliCados
entrassem em regime de produção, e por isso os retornos
faltaram e, realmente, nós fainas surpreendidos pela tremenda dificuldade de ver o nosso parcjue imobiliZado,
como aí estã. V. Exf sabe disso e eu reconheço. Uma outra observação importante, é que esses países Iá de fora-,
na realidade atravessaram duas grandes crises. V. fuf
sabe que quando do primeiro choque do petróleo, em
1973 e 1974\ os países desenvolvidos que vinham crescen·
do a taxas positivas. passaram a crescer a taxas negativ.as. Eles tiveram a sua inflação e tiveram a sua recessãO.
O SR. CID SAMPAIO -

Por dois anos.

O Sr. José Lins- Por dois anos.
O SR. CID SAMPAlO - Por dois anos completos,
transferiram para o terceiro mundo.

-O Sr. José Lins- É verdade. Não sei se transferiram,
eles aplicavam dinheiro no terceiro mundo. Mas, com a
recessão deles, evidentemente, houve reflexos negativos
no terceiro mundo. V. Ex•, nesse ponto, tem razão. Mas
eles tiveram, nobre Senador, duas crises: de recessão e de
crescimento negativo do produto ....
O SR. CID SAMPAIO- No ano de 1974, nobre Senador, ..

O Sr. José Llns- Em 1973 e t974 ..
O SR. CID SAMPAIO- Nos anos de 1973 e 1974, os
balanços de pagamentos dos paises desenvolvidos que
apresentaram saldos vultosíssimos, passaram a apresentar dêficit do mesmo rn'ontante. Esses déficits eram creditados ao mundo árabe, que teve a primeira canalização
de recursos do petróleo. Todavia, esses déficits, um ano
depois, desapareciam e eram, como num passe de mágica, transferidos para os países do terceiro múndo. Os
nosso débitos, os dos países do terceiro mundo, absorveram a totalidade dos déficits de pagamentos d_os países
do primeiro mundo, em um ano. Eles nos exportaram os
seus encargos.
O Sr. José Uns- Nesse ponto, V. Ex• não tem razão,
porque a aplicação de capitais árabes nos países desenvolvidos foi imensa. V~ Ex.• sabe que os árabes c.ompraram inúmeras unidades de produção de grande capacidade nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em
toda parte. Portanto, esses capitais árabes, em grande
parte, retornaram para aqueles países.
O SR. CID SAMPAIO -

Mat 0$ nosso cresceram.

O Sr. José Lins- ApeJ?-aS mudaram de mão, Mas, o
qUe- queroo dizer-a V. Ex• e qutt os choques de; petróleo
provocaram dUas crjses e todÔs esses pafses ncos atravessaram duas crises de recessao~queda do protfuto. Nós
não passamos duas crises; crescemos eui 197.3'114% e em
74. quandO eles esCàYa;;tn.~ recessãO. n'ós crescemos 9%.
~ra, seria impossJVeJ.·qu'e.q'uand,o .as grandes potências
.at,raVe~sav~m duas crises. nós n~O dy~seJttOS nenhumaJ
Mas, g~ar.,:a:. ,11. De1,1!}1 nobre Senador Cfd Sampaio, V, Ex•
abre os jorn'ais hdje e já ençoi'Hra algum sinal de recu~e·
ra~ão da economia do País. São Paulo estâ aí para dizer
que há um novo surto de crescimento da produção, o
emprego começa ~a crescer e há uma esperança de que
tambénl a inflação decresça. Essa esperança é fundamen"
tal para nós todos e, se Deus quiser, nobre Senador Cid
Sampaio, se ess.es pa[ses precisaram de um ou dois anos
para se recuperar, nos tambêm nos recUperaremos e tam~
bé!\1- alcançaremos as metas a que V. Ex•.se refere, porq1Je este País tem realmente um destíno de crescimento,
nós tt~mos potencialidade.
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A _çrise é que é grave.

de pagamento demais. Ninguém enxuga o que está seco.
Então, quando querem tirar mais meio de pagamento, é
tirar mais da mão do povo, o pouco que ele tem. Então,
comprime-se o salário, restringe-se o crédito, etc. Isso é
medida teórica, quando os tecursos monetários ...

V. Ex• tem razão neste ponto.

O SR. CID SAMPAIO- Agradeço o aparte de V.
e DeUs ouça os seus votos.
O que eu lamento- e chamei a atenção num pronunciamento feito recentemente no Senado- é que comesses juros, com_O crescim<;nto dos tdbu.tos como estão, o

Ex~

O Sr. José Uns - V. Ex• acha que aumentando o
meio- circUlante, a inflação baixa?

efeito dos juros e dos tributos sobre o preço de venda das

O SR. CID SAMPAIO- Não baixa, não.

utilidades, a ausência de recursos e as medidas que estão
sendo postas e:m práticã., eu não creiO que a inflação decresça. Para este mês, mesmo, já: se está admitindo l 0%;

O Sr. José Llm;- É o que parece, pela idéia de V. Ex•.
OSR. CIDSAMPA[O- Não, V. Ex~ é que está con-

decresceu em relação a fevereiro, Que foi de _12%, mas

cluindo; isso é um sofismõ.

isso não quer dizer que a inflação geral do Pa1s vá_ cair.
Dentro do quadro atua(, se não for mudada a política
econômica, eu não acredito Oa queda da inflação.
Quando, hoje, os jornais noticiam, noticiam uma opi~
nião, refletida em todas as manchetes, de um industrial;
ou contestação_ feita, inclusive, pelo industrial que dirige
um grande ramo como os Supermercados Pão de Açúcar, discordando esse, saiu uma notícia pequena. Realmente, é bom que assim acOnteça~ para crescer ci otimismo. Mas, lamentavelmente, Senador, não acredito que
só com otimismo nós tiremoS O Brasil desta situação.

O Sr. José Lins- Não, porque parece que V. Ex• está

O SR. CID SAMPAIO - Permita que eu explique o
meu ponto de vista. A moeda, no Brasil, que está equilibrando o fluxo econômico, é insUficiente para equilibrar esse fluxo, porque a grande parte da moeda do
Brasil está sendo roubada por um cano ladrão da especu~
lação. O diilhefro que é tirado do fluxo financeiro que
deve equilibrar o fluxo económico, está girando em
cíiculo fechado, fazendo ganhar uns poucos ricos que
aplicam em papel, sem engajar um operário, sem produzir nada e tendo lucros enonnes.Esse dinheiro que está
bloqueado no ciclo especulativo, está faltando no ciclo
económico.
Então, à medida em que o Governo restringe o crédiw
to, fira-dinheiro e reduz os recursos, não vai reduzir o da
especulação, porque está emitindo, mais letras, está aumentando o da espuculação. Então, ele tira do de cá e o
de lá cresce; e o de cá está faltando, porque se não estivesse faltando, o povo brasilei_ro estaria compnirido o
que comprava hã dois ou três anos passados, as fábricas
não- estariam fechando as suas portas e os estoques não
estariam crescendo.
t um absurdo a tese teórica que eStãõ defendendo. Eu
citei a fórmula econômica e V. Ex• pode usar a fórmula
econômica de Fisher, de Keynes, de Ricardo, o que V.
Ex• quiser usar, mas em todas elas, o fluxo econômico
tem que ser igual ao fluxo monetário.

O Sr.JQ!é Llns- ~uma pena que V. Ex• não acredi·
te. V. Ex.• tem ni.Zão quanto aos juros. Quem de nós poderia discutir ou conte:star isso? Mas, parece-me indispensável, nobre Senador, que o Governo realmente enxugue o merca,do, que o Governo acabe com o seu déficit, porque esse é um d.bs grandes componentes da inflação. Concordo corn V. Ex• que 4sas medidas são dolorosas e criatn probtemns ...
O SR. CID SAMPAIO-- Não são dolorosas, discar·
do de V. Ex•. elas estão erradas, nobre Senador. Nós não
estamos com a inflação decorrente de excesso de moeda_
na mão do povo, porque se nós estivéssemos com_ inflação decorrente de excesso de moeda na mão do povo,
não havia crescimento de estoques, não havia fechamento de fábricas. Quem de nós tem coragem de dizer que o
povo brasileiro está comprando mais do que comprava,
quando fábricas estão_ carO 40% de capacidade ociosa?
O Sr. José Llns- ~difícil explicar, realmente, esse fenômeno.
O SR. CID SAMPA,IO ....-Não é diffcil explicar. t: explicável, nobre Senador.
O Sr. José Lins --Não, V. Ex• não explica ...
E~plico,

O SR. CID SAMPAIO -

Senador ...

O Sr. JQSé Llns- Ou então V. Ex• se perdeu na explicação.
O SR. CID SAMPAIO- Explico, Senador, e é pena
que V. Ex• não tenha ouvido, não tenha gravado a minha exposição aqui ..
O Sr. José Lins- Eu a ouvi toda, com muita atenção.
O SR. OD SAMPAIO - Explico, inclusive teorica~
mente: está teoricamente errada aquela hipótese do Ministro da Fazenda de que ele e a teoria estão certos, e DS
fatos é que são incoerentes. um engano perverso porque, na realidade, quem está incoerente é a 'pOlítiCa -do
Governo.

e.

O Sr. José Llns- É o que V. Ex• acha.

O SR. CID SAMPAIO- Senador, nós estamos tirando meios de pagamento. A política do FMI é _enxugar os
meios de pagamento do Brasil. Quando se enxuga um
meio de pagamento, é na presunção de_que existe meio

O sr. José Llns- Logo, se V. Ex.• aumenta o meio circulante ...

_Peria deixar _de subir esse custo, essas altas se refletem no
preço final, multiplicadas por 5,5. Então, quando um
produto sobe Cri 1.000,00 no custo, no preço de venda
ele tem que subir Cri 5.500,00; mas, o povo não pode
comprâ-Io, porque o salário não subiu nessa mesma proporção. Então, a população compra menos, as empresas
fecham suas portas, e o governo continua a enxugar o dinheiro em excesso, que não está no fluxo econômico, Se:nador, mas e-stá no fluxo especulativo. As letras do Tesouro, as ORTNs, que eram no ano passado, no ano
atrasado 5, ou 7 trilhões de cruzeiros, estão hoje entre 25
a 27 trilhões de cruzeiros. E, se somarem os juros que o
Governo paga, das vão chegar a 70 trílhões de cruzeiros
no ano que vem, e esses 70 serão novamente reinvestidos
no círculo financeiro somente, naquele círculo vicioso
qiie está conStantemente, como um ladrão, tirando_recursos do setor económico. Então, a tese monetarista
que V. Ex• defende, de que aumentando o volume financeiro, o volume monetário e o volume económico deverp
estar equilibrados, deve mas a questão é que o volume
monetário brasileiro não está equilibrando o volume
económico, está, isso sim, elevando o circulo especulativo.
O Sr. José Llns- A especulação de V. Ex• está exalamente nisso. ~ que V. Ex~ credita que, aumentando o
meio circulante, esse dinheiro não continue indo para a
especulação. Aí é cjue eStá o grande engano de V. Ex• V.
Ex.• acha que, aumentando o meio circulante, esse di·
nheíro não continue indo para a especulação.

O SR. CID SAMPAIO- Não. Eu não digo que mude, não. Eu digo é que se acabe com a especulação, Senaw
.dor!
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? Nesse caso, V.

E;.;:• q-uer exatamente que o Governo interfira no mercado.

O SR. CID SAMPAIO -

Não.

O Sr.José Lins- Foi esta a pergunta que fiz a V. Ex•
Nobre Senador, V. Ex' não pode sair da própria forma
que citou. Se V. Ex• aumenta o meio circulal'!te, V. Ex•...

O SR. CID SAMPAIO - t dentro dela que eu estou.
Eu admiro como V. Ex•, que é um homem de formação
matemática, discute.
O Sr. José Llns- O que eu pergunto a V. Ex' é como

o-SR. CID SAMPAIO-~ um raciocínio fácil de V.
Ex-', mas a questão é qu!! a própria teoria económica diz
que quando o fluxo econômíco está s~tl:-dõ aplicado no
fluxo monetário e faz ãté exceção, quando há entesoura~
menta excessivo- dei um exemplo a V, Ex•. nobre Senador José Lins ..

Y. Ex•, caso_ o GovernO aumentasse o meio circulante, que esse dinheiro também não vá para a especulação que está pagando mais e fosSe exatamente para o
sistema produtivo; já que V. Ex' diz que há excesso de
IJ)Qeda jogada na especulação, permita-me pedir-lhe que
me dê essa fórmula.

O Si~ José Llns- V. Ex' então sugere que o Governo
intervenha na atividade privada, confiSQ.ue esses recursO-s
para jogar nos ínvestimeritos? V. Ex• queria que chegássemos a esSe Ponto?

O SR. CID SAMPAIO - V. Ex~ está interpretando
mal, a tese que eu defendo é justamente o que estou di·
zendo, Senador.

-

O SR. CID SAMPAIO ~ Não, eu demonstrei aqui,
nobre Senador: pelos impostos pagos na hora do fatoramenta e pelos jJJros cobrados para descontar um título,
-absorve-se 78% ou 82% do valor de uma fatura. Então,
quatldo algum produtor vende alguma coisa, ele está entregando 82% do que vendeu para pagar juros ao sistema
financeiro e para pagar impostos ao Governo. Só fica
coiTI 18%, nobre Senador. En-tão com esses 18% que ele
fica, ~le não pode manter a sua empresa em funcionamento; e acontece mais uma outra coisa, quando o preço
dos produtos, ou melhor, o custo dos produtos sobe, e
esse custQ sobt; porque a própria correção o faz elevar-se
diariamente, por que soQe o serviço do governo, porque
sob.e o dólar, porque sobe o petróleo, portanto, não po-

evitari~

O Sr. José Lins- Apenas estou querendo que V. Ex•
explique; estou me baseando na tese que V. Ex• defende.

O SR. CID SAMPAIO que pare a especulação.

A tese que eu defendo, é

O Sr.José Llns- O que V, Ex• está falando várias ve-

zes.
O SR. CID SAMPAIO- O que eu quero dizer é o segu_inte. Enqu-ãnto o dinheiro estiver indo para a especulação, se o Sr. sobe aqui, não é o dinheiro que o Governo
está esperando não, ele está restringindo o crédito.
O Sr.José Lins- Terá V. Ex• a certeza de que não hã
empresas que estão especulando com os recursos do pró-.
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prio sistcrila de investi.üi.entos? -NãO

hâ,- n~bie Senador?

Será que V. É·x• me·daria a c;;teza? _

·· .

O SR. CID SAMPAIO -E este é o crime, nobre Senador. V. Ex• pega os balanços ...
O Sr. José Lins- Mas então não é o Governo, o crime é do setor privado!
O SR. CID SAMPAIO -

Como.não o é, se é Jegfti-

mo?

O Sr. José Lins- Se V. Ex• acha legítimo, V. Ex• nãp
tem o direito de reclamar!
O SR. CID SAMPAIO - Ora Senador, a lei existe
para todos. Se uma empresa tem recursos que pode empregar ou na ampliação de sua fãbríc·a ou tiO setot fmanceíro, Criado·e·onêíàtizado Pelo Go-vetno, q'u~ õ estimula
de todos os modos, através da pubticidade nas râdíos, te-levisão e imprensas,·-quer que se vá para ele ...
O Sr. José Lins --Mas o que é que o governo tem
to, nobre Senador, senão ...

O Sr. José Lins- Ne.ste caso V. Ex• chegou à Conclusão de que as empresas ganham muito dinheiro.
O SR. CID SAMPAIO- Não, elas não têm dinheiro,
as empresas n'ão têm quase nenhum dinheiro. Eu me referi às que têm sobras; e não sofisme, nobre Senador! V.
Ex• est~ me entendendo, nobre Senador!
~
O Sr.JOSé Lins- Certamente v; .Ex•acha que esse é o
maior volume.

O SR. CID SAMPAIO- V. Ex• está me entendendo.
O Sr. José Lins- O que eu acho;--OObre Senador, é
que V. Ex• identifica bem a crise. A cris~-exiSt"e, está a1
para todo mundo ver, mas os remédios que V. Exueceita, talvez piorassem ou agravassem a situação do doente~
O SR. CID SAMPAIO- Mas esses é que estão matando o doente, nobre Senador. Cada dia que passa nós
temos mais recessão, cada dia que passa a ilíflação sobe.
Os dados oficiais das inflação, V. Exf sabe qUe nOs-últimos dois meses, haja vista o segUinte, se V. Éxt der uma
cafiasPifina para ·o sujeito que-tem -uma dor ...
Permite V. Ex• um aparte?·

O SR. CID SAMPAIO -

déblto interno, a dívida interna do pafs cr.esceu. Então,
não vejo nenhuma relação entre o cresçimenlO da dívida
e a inflação ou o desemprego.
O SR. CID SAMPAIO- Isso_ é da te_oria económica,

ilustre SenadOr. Se uma ínflação ocorre por excesso de
demanda, o caminho é tirar o dinheiro. Agora, quais são
os sintomas de uma inflação por excesso de demanda? O
povo compra cada dia mais, os preços das coisas sobem
põrqüê não exiSte um·a oferta SUficiente para cobrir a demanda crescente, não existem estoques, e a tendência das
empresas é aumentar a sua produção para ganhar mais,
atendendo àquela demanda excessiva que se processa.
Nessas horas se diz: hã inflação de demanda, e a medida
é tirar o dinheiro da demanda, tirar o dinheiro que está
provocando esse excesso de demanda. Eu pergunto a V.
Ex•, olhe para o quadro brasileiro: nós estamos com excesso de demanda? O povo está comprando cada vez
mais? As fábricas estão sem estoque? As fábricas estão
ampliando a sua produção para atender a uma demanda
crescente? Resonda-me, Senador: Estão?

fei~

O SR. CID SAMPAIO - Deixe-me concluir, nobre
Senador, permita-me c011ciuTr a resposta à sua pergunta.
Se o Governo até isso faz, se a empresa tem esses recur~
sos, que num momento qualquer são sobrantes, ou porque vendeu uma. partida, ou porque deixou de comprar
matéria-prima,_esses recursos deveriam estar guardados
em casa ou botar em conta-corrente e não ir buscar
aquele juro especulativo que o Govern-o bota; se o fizesse, só se ele fosse doido e, aí ele deveria ser internado
imediatamente, Sr. Senador, e se fecharia a su~ empresa
em 24 horas.
--

O Sr. Joio Lobo -
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O Sr. José Lins -

Não estão.

O SR. CID SAMPAIO - Então, não há inflação de
deJ!landa. Então essa inflação vem de: outro canto. O que
é que es1á provocando a inflação? São estes juros e esse
governo no mercado financeiro que fazem subir os custos todos os dias, com o própria imposto, e_ o próprio
juro multiplicados por 5,5-; os incrementos de custos refletem, no final, um nfvel exorbitante.
Eu d_ei um exemplo, aqui, na última vez que falei, de
um produto quªlquer, _eu ex~mplifiquei até um fardo de
tecido,_ um fardo de papel que custasse cento e oifunta
mil cruZe-iros; calculei os impostos sobre eles, calculei os
juros do desconto dos títulos, e cheguei à conclusão de
que se houve um incremento no seu custo de cento e oitenta ITiil Cruzeiros, este incremento vai refletir no preço
final em noVecentos e noventa e nove mil cruzeiros, portanto, cinco vírgula cinco vezes mais, e peguei o sillário
de um homem que ganhasse sessenta mil cruzeiros, que é
o salário mínimo; ele, com três salários, comprava o fardo. Ele, tendo um aumento de cento e quarenta e três por
cento, que foi o aumentO-dO- ãilo passado, e provavelmente será o deste ano, ele ganharia quanto? Ganharia
quase duzentos mil cruzeiros. Então, ele precisaria seis
salários para comprar o mesmo fardo de tecido por novecentos e noventa. Então, to_dos nós estamos vendo.
Olhe_tp !l_ii!_f]a_ÇÀQ_ai~ O guecstá subindo: estãfMi! de.ve-r,
agora. }ira .o crédito desta gente. Agora, V. Ex• dirá:
"Nad~J.! Tira o crédito dessa gente. Aperta mais essa gente, e fecha mais. O povo gasta menos, e o desemprego é
maior", Essa é a receita do FMI. Realmente, _quanto menos ilóS- gastarmos internamente, mais dinheiro sobra
para pagar. Quanto menos nós importarmos, mais dinheiro sobra para pagar. Eles recebem mais depressa,
que é o que eles desejam. Mas nós! Deixa de ser crime
económico para ser crime de lesa-pátria, porque nós vamos enfiar este País no buraco se não mudarmos essa
política. Senador José Lins, V. Ex• entendeu meu raciocínio?

Pois não.

O Sr. Joio Lobo- A minha interferência é par;I ver se
consigo esfriar a discussão entre V. Exts Mas quero prestar um testemunho a V. Ex• Eu entendo que a EcorÍomia
não funciona do mesmo modo em todas as latitudes:~ em
todos os fusos horários~ ·porque senão ela seria muitõ fácil de ser aplicada, era só pegar a fórmula matemática e
Ex\-eu estava-venM
botar num país e noutro país. Veja
do agora o exemplo americano; d Presidente Reagan, aumentando a divida iOterna do país, conseguiu baixar tanto a inflação cori1o o desemprego. A inflação que estava
em torno de 8,5%. 9% no fim- do GOvCrno-táTtet\,~tá
hoje na América em- torno de 3,5%, 3,3%, CO dCSê.mprego
caiu abaixo de 2%. EntretanJo, dizem eles, aumentou o

v:-

e.

ó si-.-JO~Tiõs- cit'ícil entenderUma COii-trãdiÇão:nobre-SCn-adOr, pOrqÚe V, EX•, ao mesmo tempo qu~ admite que o aumênto do meio circulante- aumenta .oS
preços, V. Ex.• acha que nós vamos combater a inflação
ãumeriiándO-Cl'llúH(J"cirC:Ularite. Pelo que eu vejo, V. Ex•
defende a emissão de dinheiro pelo Governo, o aumeii.to
da despesa do Governo, 'pOrtanto o aumento do déficit
público que, evidentemente, é uma das grandes causas da
ifiTiação, reconhecida por todo mundo, e V. Ex• ínValid9.
todO~ o esforço do Governo. Nobre Senador, V. Ex' há
de convir que crise é crise; não hã ninguém que não sofra
na ·crise. Agora, V. Ex• também tem que efllender que a
crise rlão é infinita no tempo.

O SR. CID SAMPAIO-- -se ela-é agravada, ela-tlão
desaparece.
O ~~- José Li~~ - V. Ex• não tem razão quando diz,
- Primeiro, que não-há esse surto de esperança, por exemplo, no mercado de São Paulo. A indústria automobilística est~ aí pilra comprovar não só o aumento de produção, como de vendas, como de emprego, Mas não são
mais empresários isolados, são sindicatOs. EU dlgo-isso,
nobre Senador, porque ainda hoje o jornal diz o seguinte: "Se a inflação deste mês ficar em inenos de 10%, nós
vamos ter uma queda da inflação". O que eu estou querendo ê chamar a atenção para uma coisa muito impártante, que é a componente psicológica da inflação. Se
nós desanimamos, se nós injetamos o desânimo, nós não
vamos conseguir nada, As medidas do Governo estão
corretas.. Agora: são dolorosas? São. As empresas estão
sofrendo? Estão. Mas ninguém sai de crise_ impunemente, Como sabe V. Ex•, até os países desenvolvidos tiveram o seu momento de crise.
O SR. CID SAMPAIO- Nobre Senador José Lins,
V. Ex• entendeu o meu ponto de vista. Está de acordo
coril ele, Senador?
O Sr. JoSéLins- Permita-me V. Ex• Sabe V. Ex.' que
no caso dos Estados Unidos, o Presidente Ronald Reagan aumentou tremendamente os impostos.
O SR. CID SAMPAIO para doentes diferentes.

Não compare remédios

O Sr. José Lins- Não devçmos comparar. Mas aumentou impostos.

O SR. ClD SAMPAIO -Não! Diminuiu os impostos.
O SR. CID SAMPAIO- Não! Diminua os ímpostos.
Desculpe-me V. Ex• Cresceu o déficit púbHcO; rUas não
_aumentou o imposto. Ele baixou os impostos. Agora,
nobre Senador, eu vou dar um exemplo claro.
O Sr. José Lins- Diminuiu as despesas com a Previdência Social, V. Ex• sabe disso, e tomou outras medidas.
O SR. CID SAMPAIO- Mas ele fez isso por pura
estratégia.

o Sr;-J-ost! Lins-:.::.:.- Agora -ãs-cO"ildiçõesame-ncariãS-SãO
completamente diferentes das nossas.
O SR. CID SAMPAIO- São diferentes. EStou discuM
tindo o BrasiL _Agora vou dar um exemplo para que V.
Ext não continue a dizer que estou pregando coisas que
se conflitain.
O Sr. José Lins- ~a impressão que tenho. V. Ex• parece estar desanimado.
O SR. CID SAMPAIO-~ uma impressão estranha.
Mas, ~enador, vou dat um exemplo agora dentro da
Fisicã, na qual V. Ext é especialista. Vamos transformar
a moeda em água e, suponhamos, que dentro de um tanque d'água que todo o Pais usa, usa para todas as suas
utilidades,_ alguém tirasse dessa água e levasse para um
lugar onde só houvesse um grupo que não participasse
da vlqa d_o País - e o grupo está lã, está bebendo, está
tomando banho, está gastando e está colocando em piscina. ~gora, como diz V, Ex•, vamos tirar água porque a
maiOr quantidade de água aumenta o desperdício d'água . .S o que acontece. O exemplo que dei, nobre Senador, foi o--seguinte: se o País estivesse emitindo dinheiro e
m~n~and~-o ~ara. u~a ilha deserta, onde um grupo que
nã:o Participa do sistema económico do País, estivesse
utilizando esse dinheiro em jogos de roleta, etc. esse dinheiro não teria qualquer influência sobre o dinheiro que
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estava aqui, que _estâ desenvolvendo o País. Então, o di~
nheiro brasileiro que devia custear ou financiar as ope~
rações econômicas- como se podia levar esse dinheiro
para essa ii h<:~ deserta -está s6il.do levado através de um
cano ladrão para Csse grupo que está jogando na especulação e que não aplica esse dinheiro no circuito econômico, porque quando o Governo emitia Letras do TesOuro
e ORTNs para pagar déficít públiCo, esse dinheiro era in-
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O SR. CID SAMPAIO- Mas eu não aconselhei isso:
V. EX• é- que ·não entende.

reza, para lutar exclusivamente pelo interesse maior e
salvar eS_te País, ou, então, o Senado vai compartilhar
com a responsabilidade d~ ter assistido, omisso, ao desenrolar de uma crise cujo fim nenhum de nós pode pre-ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O Sr. José Lins - V. Ex~ não pode garantir que se o
Governo aumentar os meios de pagamento, esse dinheiro não vai para a especulação. Então, acho que o Governq está certo _e tenho esperança de que tudo dê certo.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michilcs. (Pausa.)
S. Ex.' não está presente. ·
- Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.

Permita-me concluir, porque senão V. Ex•, me interrompendo, vai combater um moinho de vento: ainda não terminei meu raciocínio!

O SR. CID SAMPAIO- É que o Governo está tirando de onde não deve.
Suponhamos que nós tenhamos dois tanques d'água
aqui, Senador.

O SR. GABRIEL HERMES PfWNUNC[A DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SeRÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. José Lins seu raciocínio.

V. Ex' me perdoe, pode concluir

O Sr. José Lins- O único jeito aí, seria o próprio Governo inVestir.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra, por permuta com o Senador Martins Filho, ao
nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. CID SAMPAIO - Quando o Governo emitia
ORTNs e LTNs e tirava dinheiro do público mas pagava
a Despesa Pública, este dinheiro voltava para a circu~
lação econômica e tivemos inflação de demanda, nós vi~
vemos inflação de demanda num determinado período.
Mas, na hora em que o Governo passou a emitir letras
para pagar letras e criou~s-e esse círculo vicioso de dinhei~
ro no mercado especulativo, observe V~ Ex• o seguinte,
nobre Senador; quando alguém aplica um milhão no
mercado de capitais no fim de 6 meses esse milhão jâ está
valendo 2 milhões e fica lá dentro, e esse dinheiro que -o
homem aplicou_ no mercado de capitais, ele tiroU do
monte que está servindo no círculo econômico. Então,
está faltando_ dinheiro aqui e o Outro está lá. A tese que
estou defendendo_ não é se jogar mais dinheiro aqui, dei~
xando a coisa como está, porque ele vai todo para lá! Vai
para lá por que? Porque interessa mais, dá mais lucro.
Nunca defendi isso; o que digo é que precisamos acabar
com o sistema especulativo.

O SR. CID SAMPAIO - Com licença, deixe-me terminar o raciocínio.
Este, está servindo par!! o povo beber e tomar banho, e
está faltando. O povo não está tomando banho todo dia,
~~~á comendo menos, as fábricas estão fechando pOrque
está faltando água neste tanque, No outro não, está
cheiozinhol Chega o Governo, o que faz? Diz:''- Olha,
a inflação está alta, vamos tirar mais água desse tanque".
Então, essa gente morre de sede, não toma mais banho e
morre de fome, Senador, porque falta água completa·
!llente. Se o Governo insiste em tirar água desse tanque,
deixando o cano, o ladrão roubando água para o outro,
ãí ele rouba tudo, Senador! Então, ou se acaba com a especulação, ou a inflação cresce e o Governo" COntinua a
tirar ágüa de onde não tem água e a matar o povo de sede, Senador! Acho que agora V. Ex• não encontra coo- tra-áiÇã-0-riO qüe estoUOiúndo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, já me estendi longamente sobre este assunto e quando me estendo, não é
para discutir com o ilustre Senador José Lins, a quem
admiro e sou_ amigo. O meu objetivo é ...

flacionãrio.-.-. O Sr. José Lins- Eis aí a contradição de V. Ex'
O SR. CID SAMPAIO --Não é contradição!

O Sr. José Lins- Muito bem, estou de pleno acordo
com V. Ex• Mas daí a concluir que o Governo ...
O SR. CID SAMPAIO -Mas Senador, se o Governo
continua agora a tirar fecUrs':os__desses que estão servindo
o sistema econômic_o que já está em falta - porque _as
fábricas-estão fechando, o homem está comprando menos, o homem está passando fome - se ele tira através
da contenção do crédito, que é a arma que o Governo está tirando e não está tirando do outro, essa tirada ê errada porque piora a agrava o problema todo o dia. t isso
que está acontecendo, que está agravando e está aí aresposta.
Senador, nesses dois primeiros meses do ano, dizem os
doutrinadores do monetarismo que a expansão do crédito deve ser, no máximo, igual à inflação, prôxiriia da in~
fiação, para evitar que ela cresça. Nesses últimos dois
meses a inflação estava em 213%, a expansão do crédito
só chegou a 27% ao ano, 2% ao mês. Em lugar da in~
fiação descer, subiu! Então, está víSto que o remédio não
é este, o remédio está errado.
O Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAMPAIO -

Pois não.

O Sr. José Lins- Se a emissão foi igual à Inflação, é
claro que está realimen-tãndo a inflação, nobre Senadoi.
Por outro lado, V. Ex• quer combater a especulação. Estou de pleno acordo.
., O SR._ CID SAMPAIO.- Não defendi a tese. O.qüe
eu disse é que os teóricos defendem isso. Para que não
haja depressão ...
O Sr. José Lins- Mas é claro desculpe-me V. Ex•
Mas é evidente que V ~Ex!_ deseja combater a especulação, como eu também. Mas o que não entendo é que V.

Ex• pense que, pelo simples fato de o goye~no permitir
um maior fluxo de meio de pagamento, esse dinheiro,
nessas circunstâncias, não vai para a especulação.

O Sr. José Lins- Mais admiro eu a

y;_ Ex•

O SR. CID SAMPÁIO- ... fazer sentir aos Senadores desta República que nós estamoS descendo à alta velocidade no despenhadeiro, e se nós continuarmos adescer, nós vamos cair lá no fundo, ou se as medidas não es't_~O-certas, aplica-se e o resultado nãO-dá certo e nós conthluamos como -meros-espectãdores, nós vamos ser ccresponsáveis pelo desastre final.
Portanto, eu' faço dois apelos ao Senado, sugeri várias
medidas, que julgo pela experiência, pe:la d~dicação e o
eStudo de quase uma vida toda, poderem ajuda~ a solucionar-o-problema brasilei~o. Toda'-:ia, -eu nem sequer
posso encaminhar essas medidas., Elas ~ão inconstitucionais dentro da Constituição que foi feita, para Centralizar o Poder na mão do Executivo. Precisamos reformar
essa Constituição, e se insisfifirios--em nãO reformâ-la,
não intervimos nisso, não intervimos no processo, é porque não queremos; porque somos dependentes, por qualquer motivo, de alguma força maior. Mas a história nos
cobrará no futuro - se nós não alterarmos a Constituição imediatamente, possibilitando ao Parlamento
condições de reformá-la, se nós não fizei-mos eSsa rriodificação nos -permitindo legislar sobre todos os assuntos
que hoje estão levando o Brasil ao precipício, o Senado
da República é co-responsável por todos esses males e fatalmente serão cobrados no futuro, pela História, por
essa omissão ou por essa dependência. ~isso, que eu sem
procurar ferir a ninguém e, se me entusiasmo, é Porque a
gravidade é tão grande, o perigo que vejo é tão iminente,
que eu sou forçado a me tomar pelo entusiasmo e buscar
ou para permitir que possamos, juntos, bus-car uma so·
lução. E a -tese!. que eu defendo é a seguinte: ou o Parlamento brasileiro -se une, supera divergências, supera dissenções. do passado, supera interesses de qualquer natu-

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
s.eguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sou o último orador mas, como se diz, os últimos serão os primeiros. Espero que o apelo que irei formular
agora encontre a ressonância almejada.
Atendendo os clamores dos que se dedicam à ati vidade extra ti vista da borracha e a sua comercialização, venho pedir às autoridades responsáveis que voltem os seus
cuidados_ para esses angustiados patrícios, em face da incerteza que estão vivendo, pela falta de financiamentos a
sua produção.
Custa-me crer nesse estado de abandono a que estão
relegados no momento, em face do atraso das operações
de crédito que já deveriam ter sido contratadas, entre os
meses de dezembro de 1983 e janeiro do corrente ano,
através_ do_ Banco da Amazônia, fulcro do desenvolvimento regional, em torno do qual sempre girou essa atividade, pois- nasceu ele sob os auspícios da borracha,
quando da hecatombe dos anos 1939/45.
De quem a culpa'? Do BASA, ou do Banco Central, re-.
passadoi'"'dos recursos para esse fim? Quais os motivos
que têm contribuído para esse_ indiferentismo prejudicial a tpda a_ Amazónia~ em particular ao Estado do Acre'?
- Essa política parece até paradoxal num país que foi o
prírrieirO produtor de borracha do mundo e tempos depois· pãSsou à éóõdição de importador para atender ao
-nosso pãfque manufatufeifo, sangrando o nosso erário
de divisas escassas, principalmente nessa fase difícil do
Brasil de hoje, O consumo industrial vem aumentando
de forma considerável, daí exigir assistência financeira
aos seringais nativos que supriram as nações aliadas na
. II Grande Guerra, quando o bloqueio naval não permitia o transporte dessa matéria-prima do centro asiáticO
prod~~?! às indústria~ americanas.
E esses mesmos produtores que, com ingentes esforços
no pós-guerra, continuaram produzindo para o Brasil
economizar divisas nas importações, para corresponder
às necessidades de suas indústrias, parecem esquecidos e
abandonados à sua própria sorte. Não desejo discorrer
sobre o passado, ainda que recente. Outrossim, quando
o poder do indiferentismo procurou subjugar esse comércio tradicional, que foi a razão do povoamento da
Amazônia, a pertináríà dos qu_i ali se encontravam superava·-os óbices. Ainda é tempo de salvar os poucos que
ainda, obstinadamente, continuam nesse mftier que já set
vai tornando atê antieconômico em face da rígida poHtica: creditfcta aplicada, Faz-se necessária maior compreensão para essa dass_e abnegada que quer produzir
para a sua sobrevivência, porém muito mais em prol do
País, não obstante as dificuldades arrostadas, inclusive
nos tempos atuais. Peço aos responsáveis pela política'
econômico-financeira socorrerem os produtores de bor-
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racha que sempre soub~ram retribuir os compormissos
assumidos. Que se façam imediatamente seus financiamentos, mesmo retardados, para ainda poderem se abastecer pelos rios, embora esses jâ coÍnecem ãda~ ~inais de
vazante.
_
E paralelaiÚente a esse apelo, urge um tratamento di~
ferenciado, como sempre advoguei, para essa classe, no
momento em que os acessórios sobre os' financiamentos
tiveram uma alta elevadíssima em relação aos anos anteriores, onerando-os fundamente. Mesmo cortS.iderando
como trabalho artesanal, ainda representa uma boa
soma de economia de dólares, pela redução do produto
importado para atender à demanda industrial. 1:: necessário ir ao encontro dos anseios desses empresários que,
como os demais, representam os esteios do desenvolvimento glebário: ~::--nó Estado do Acre, de_onde retornei
há poucos dias. senii, repito-, a arlgústia de que Se ãcfiam
tomados esses heróicos empresários d-a selva, ao lado de
seus seringueiros, também atentos ao-seu labor cotidiano, produzindo essa matéria-prima fundamental para o
Brasil.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite

V.

Ex• um aparte?

0-"SR. JORGE KALUME- Com muito prazer.
O Sr. Gabriel Herme.!l- Nós, V. Ex• e eu, há mais de
meio século vivemos o problema da borracha. Quando
começava eu minhas atividades, no ano de 1924, com
meu pai, em seu estabelecimento comercial, no Pará, e
mantinha ele um sócio, ex<~;tamente em Brasiléia, no seu
Estado do Acre, veio a grande crise e arrasou a economià
pela segunda vez, de maneira violenta, com a queda da
borracha, novamente, a preço totalmente vil. Aí senti o
patriotismo daquela gente que al_i_ vivia. Recordo-mede
meu pai voltando de uma viagem, que lhe custou trinta e
poucos dias, para alcançar de Belém a Rio Branco e a
outras localidades onde ele mantinha negócios, comércio, aquilo que se_chamava aviamentos, daqueles que, de
Belém, mandavam produtos erecebíam, em troca, quase
sempre, só borracha. De lá para cá, quanta luta, Sr. Senador! Lembro-me que muitos anos depois, de 1951 a
1954, Eu que havia -vivido esse drama da boriacha, feito
pelo Presidente Getúlio Vargas, Presidente do Banco da
Borracha, tive então a honra de poder transformá-lo em
Banco de Crédito _da Amazônia, banco_este que continua
sendo o que nos restou da guerra. Isso_ quando podíamos
ter exp(orado a borracha, com o enriquecimento, e passamos a vendê-da como um produto para os aliados, por
um preço vil, para sermos, ao final da guerra, abandonados; e só mesmo o patriotismo nosso salvou o que restou-da borracha para nós- o banco. Esse banco -sabe V.
Ex~- não vem recebendo o apoio devido; e mais grave é
saber que não vem recebendo o apoio devido o seringa~
lista, o seringueiro, o comerciante, muitos herdeiros daqueles que conseguiram anexar ao território brasile-íió o
que é hoje o Estado do Acre, um rico pedaço de terra,
que ainda há de assombrar, sem dúvida nenhuma, oBrasil e o mundo, como assombra, hoje, o nosso pedaço de
Pará, que se chama Carajás, mostrando que a Amazônia
é realmente uma terra de riquezas minerais, uma-terra de
riqueza em madeiras, que não estamos sabendo aproveitar, uma terra de riquezas em rios que dão energia. O
Acre também está fadado a isso; e quando os brasileiros
olharem devidamente para aquele pedaço de terra, e fizerem um planejamento mais sério, e derem um apoio
maio seguro, será também o Acre um Carajás, será também um pedaço para servir de cartão de visita e de amostra do que temos no Brasil para dar ao mundo. V. Ex'tem razão em defender os seringueiros; V. Ex• tem razão
em apelar para que se ap6ie o produtor de borracha, e
conta com a nossa colaboração, sem dúvida nenhuma
necessária.

O $R. JORGE KALUME- Muito obrigado. Senador Gabriel Hermes. V. t::x•, nesse seu aparte, para mim
de grande significação, fez até uma retrospectiva, e me
levou à década de !930._ quando criança, quando toda a
Amazônia, e o Brasil, de um modo gera!, em especial a
Amazônia- quero me referir à Amazônia- enfrentou
aquela grande crise que amendrontava a qualquer Caim,
todavia os seringalistas se mantiveram à frente de seu
trabalho, obstinadamente, produzindo, mantendo seus
seringais vivos até os dias atuais; muitas vezes íil.compreendidos, ao longo dos anos, mas mesmo assim eles se
tornam indiferentes e voltados, exclusivamente, à produção.
Espero, portanto, que as autoridades atuais, resPonsáveis pela nossa economia, voltem seu olhar àqueles homens que têm sido os responsáveis pela produção de borracha, economizando divisas, mormente nesta época
difícil para o Brasil, já que ele precisa d~ importação,
para suprir o seu parque manlifatureiro.
Quero, também, nesta ocasião em que V. Ex~ me honrou com o seu aparte, dizer que V. Ex• foi um dos presidentes, no início do banco, quando o banco ainda era incipiehte com "é" e com .. s", e V. Ex~ soube comandá-lo
com energia e com probidade-; e sem querer menosprezar
os seus antecessores ou os seus sucess9res, é preciso repetir Que se o Banco da Amazônia, hoje, atravessa essa dificuldade, é resultante da atenção que lhe está faltando.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tratarei de outro
assunto.
Aproveito a _oportúnidade para regis~rar que flO dia 23
assistí, feliz, a cerimôni_a de entrega de 165 títulos de terras a pequenos agricultores, tornando-os dessa forma
proprietários de suas glebas e dando~lhes a garantia necessária, inclusive para financiamentos e outras vantagens pr~vistas na legislação furtdiária. Participamos,
mais uma vez, de um encontro desse porte, graças à política fundiária adotada pelos governos revolucionários, apartir do saudoso Marechal Castello Branco, o iniciador
dessa benfazeja reforma agrária, continuada pelos seus
sucessores Costa e Silva, Médici, GelSei pelo PreSidente
João Figueiredo, agora através de seu Mitlistro Danilo
Vei"1turini, tendo no INCRA seu ponto de apoio e cOmo
executo.r- d_essa potítica o dinâmico Paulo Yocota: e no
Acre, é ela aplicada, com especial discernimento, pelo
Coronel Mame Paiva.
Dessa maneira vai o órgão cumprindo a sua finalidade, dentro do pensamento brasileiro, espelhado na frase
de Keímedy:
"Se a saciedade livre não puder aju-dar os nluitos que
são pobres, não poderá salvar os poucos que são ricos."
Portanto, sem demagogia, dentro do respeito aos nossoS patrícios mais carentes_, processa-se no Estado acreano a almejada reforma agrária, e que há alguns anos foi
l_~r_lçada_p~Jo saudo_so gove;rnador e depois Senado_r José
Guiomard dos Santos, quando admi_nistrou o então Terrlt9ri<? op p~ríodo de )_945}50. E me orgulho em -prOclamar que o meu governo, nos anos de 1966/!971, e dentro
da lição do líderJosêGuiomard, com.amesmasensibili~
dade, foi ao encontro _daqueles necessitados. de _terras,
comprando-as e distribuindo-as sob o critério recomendado pelo bom senso e de forma indistinta.
Desta tribuna, secundo a minha saudação aos beneficiários que, devidamente conscientizados, saberão honrar os titulas recebidos.
Era o que-tinha a dizer, Sr~ Presidente. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (A!mir Pinto) -Concedo a
lavra ao nobre Setiador Mário Maia.

MARIO

pa~

- O SR.
MAIA (PMÕB - A.C. Pronuncia o
segUinte dis_curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As amortizações das prestações da casa própria e dos
empréstimos hipotecários constituem, hoje, um dos mais
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angustiante~ problemas dos mutuários, re..c;pectiVumente,
do Sistema F_inuncciro de Habit_ação_e do Sistema de Finandameotos e Empréstimos Hipotecários.
Se na maioria dos países desenvolvidos as habitações
est~o condicionadas a futores climáticos e/ou difículda~
Qe:;; de aquisição de tipos de material de construção, en~
trenós, o problema maior é de naturez<l econõmica e re ...
sid_e, especificamente, na crescente dificuldade, para a
maioria dos mutuários brasileiros, de manterem dia se~
compromissos com a CEF ou com as entidades financel~
ra:o; concessionários de financiamentos e empréstimos,
em virtude da diminuição cada vez maior do poder aquisitívo d<i grande maioria do povo brasileiro, provocada
pela inflação galopante que lhe corrói a economia.
O Sistemu Financeiro de Habitação, criado pela Lei n9
4.380/64, com a finalidade de propiciar condições favoráveis ao povo para adquirir a casa própria, representa,
hoje, um grande logro por ser um sistema elitista, sofisticado, complexo, extorsivo e gerador de inflação.
Os preços das chamadas casas porulares contrufdas
para atender à demanda das classes de buixa renda, com
o escorchante aumento dos juros e da correção monetária- estão acima dos seus minguados recursos fiiiilnceiros.
A casa própria ê. um sonho acalentado por todo chefe
de famífia, além de representar um direito fundiuriental
de todo homem, conforme reconhece o art, 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sua aquisição,
portanto, não pode ser uma utopia.
Mas, enquanto não for possível a cada brasileiro adquirir seu próprio !iiló\ie] por falta de recursos ou de fi.
nanciamento (no Brasil existe, ainda, um déficit de mais
de 7 milhões de moradias), incumbe ao Governo promover a contrução, através do BN H, do maior número
possível de unidades imobiliárias e facilitar ao mutuário
do SFH todos os meios possíveis para que ele possa sal·
dar seus débitos para com os agentes financeiros.
Em agosto de !982, o ex-presidente do BNH, José Lopes de Oliveira, reconhecia que o Sistema Financeiro de
Habitação, após 18 anos de existência, ainda não havia
atingido suas finalidades, e admitia que o mesmo vive
um processo de sedimentação que·está longe de ser ter~
minado. seja na sua estrutura, seja na consecução de seus
objetivos sociais (Folha de S. Paulo, 4q cad. 8-8-82).
Ainda no mesmo ano, vários empresários que atuam
no setor da construção, manifestaram suas preocupações
com a crescente escassez de recursos para a habitação.
Em recente pronunciamento proferido no Sindicato
dos Bancos do Rio de Janeiro, o rnesmo ex-presidente do
BNH prevê que o SFH corre o risco de tornar-se inviável
dentro de um a dois anos se a inflação não for contida ou
se não forem adotadas medidas ca.pazes de compatibili·
zar as disponibilidades do mutuário com as prestações
rjievidas,
Todos sabem que o SFH foi concebido para uma economia em desenvolvjmento normal, ou em crescimento,
sem índices incompatíveis de inflação como ocorre presentemente no País. O resuifã.do é que o tripé que sustenta as operações do sistema poupança - retorno dos investimentos e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- estão evoluindo com sérios acidentes de percurso.
Com índices tão elevados de inflação, como os regis~
trados nos últimos anos, agravados pelas altas taxas de
desemprego, subemprego e rotatividade da mão-deobra, não só aumentou o Volume de inadimplêncíli no
SFH como os saques do FGTS, levando este sistema a
regime pré-faUmentar.
Alguma coisa, portanto, precisa ser feita no sentido de
se alocar um maior fluxo possível de 'recursos para o Sistema Financeiro de Habitação.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos en~
caminhando à ~esa um projeto nesse Sentido, com a fi~
nalidade de cooperar com o Sistema Financeiro de Habi~
tação.
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O presente projeto, sobre consubstanciar uma medida
capaz de contribuir para que, a curto prazo, possa dispor
de apreciável soma de recu_rsos financeiros, vem contri~
buir para consolidar, solidificar o nosso Sistema Financeiro de Habitação.

O mutuárío brasilei_ro não deo&.eja "dar um tiro na cabeça", como propôs literalmente o presidente do Banco
Central, como forma de acobertar sua dívida, através do
seguro do BNH. Ele quer amortizar suas pre..c;tações financeiras e seus compromissos hipotecãríOs, mas,- seril
precisar retirar da sua mesa o alimento indispensável
para si e para seus filhos.
O projeto em apreço apresenta mais um instrumento
eficaz para que o SFH possa colimar seus objetivos. Afinal, o Brasil tem uma poupança que é a··quarta do mundo e uma ec_onomia que, malgrê tout, ocupa um lugar de
destaque entre as economias dos países em desenvolvimento.
Assim, Sr, Presidente, o nosso projeto diSpõe sobre o
pagamento dos financiamentos dos contratos im_o_b_íliários do_ Sistema Financeiro de Habitação e do Sistema
de Financiamentos e Emprêstimos· sobre Garantia Hipotecãria, e esse projeto vem ajudar por um lado o mutuário e, por outro lado, contribuir também pafa melhorar a caixa do BNH, pois propomos que o mutuário do
Sistema Financeiro de Habitação, de que trata a Lei n<?
4.380, de 21 de agosto de 1964, e do Sistema de Financiamentos e Empréstimos sobre Garantia Hipotecária que
tenha recolhido mais da metade_do prazo do contrato de
financiamento imobiliário ou hipotecário poderá quitar
o respectivo saldo devedor com desconto de 50.%.
Assim, Sr. Presidente, nós acreditamos estar contribuindo para minorar por um lado as aflições dQs mutuários que chegam aos milhões neste Brasil, e, por outro
lado, contribuir no sentido de que o Sistema Financeiro
de Habitação não entr~ em falénCia como está ameaçado
de entrar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR MÁRIO MAIA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

do, assím, para aumentar a incidência de doenças trans~
missíveis pela transfusão, como a sífilis e a hepatite.
Essa incidência tem diminufdo muito desde quando as
doações deixaram de ser remuneradas, majorit~rios os
-doadores procedentes das classes de baixa renda, mais
villmaa por doenças contagiosas.
Tal a opinião daquele médico, enquanto a proprietária
do único Banco d,e Sangue de Brasília, _Maryse Bittencourt Coelbo, __que abastece os hospitais do Distrito Federal, defende a compra do sangue, apontando-a como
um meío de controlar a saúde de uma parte da população_à__mingua de assistência médica.
Em Brasília, há mais de dezesseis mil doadores cadastrados no Hemobanco. A proibição da venda de sangue
reduziu violentamente o número dos doadores,
apelando-se para que os candidatos à transfusão levem
pelo menos duas pessoas como doadores.
Uma análise dessas opiniões e dos fatos que as suscl- tam revela que a comercialização do sangue resulta
numa rece-íta -marginal para milhares de pessoas, principalmente desempregados e subempregados, que buscam
_O_!_ bancos de sangue para obter um pouco de dinheiro,
(festioado prlmiirí3.meilte à compra de alimentõ~
Esse dado é bastante preocupante, demonstrando que
a pobreza geral do proletariado urbano transforma as
inspirações mais generosas de uma doação voluntária em
objeto mercantil, tanto mais grave esse recurso quanto é
certo que o custo, para o org~nismo, do sangue doado
ou vendido é superior ao valor de várias rações alimenta-

res.
Somos favoráveis à proibição da venda do sangue destinado às transfusões, mas tememos que iss~ possa resultar numa oferta insuficiente, prejudicial à saúde pública.
Tendo~se que volta' r ao sistema anterior, que seja exclusiva a operação pelos bancos de sangue dos hospitais da
Fundação Hospitalar, das Forças Armadas_e do lP ASE,
pois a presença do Estado diminuirá, no caso, a -mercantilização do sangue.
Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador._Raimundo Parente.

LEI N• 4.380, DE 21-8-64
Institui a correçio monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o Sistema Financeiro para
aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da
Habitaçio (BNH), e Sociedade de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliária$, o Serviço Federal de
Habltaçil.o e Urbanismo e dá ouh'3S providências.
Art. 19 O Qoverno fedei-a!, através do Ministro do
Planejamento, fo-rmulará a política nacional de habi~
tação- e de planejamento territorial, coordenando a açà_o
dos órgãos públicos e orientando a iniciativa privada no
sentido de estimular a construção de habitaçõeS de ínte- _
ress~ social e o financiamento d-ã-aquisição da casa própria, especialmente pelas classes da população de menor
renda.

OSR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARISEIRO (Pn ~ RL Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Falando sobre_ o forneciriiento de sangue aos hospitais, o médico José Pedro Tomé Neto, chefe do Serviço
de Coleta e Distribuição de Sangue do Instituto de Saúde
do Distrito Federal, salientou que esse atendimento é um
problema de segurança nacional, devendo ficar a cargo
do Estado, evitando-se que o interesse do lucro prevaleça
sobre o objetivo príoritáriO que deve ser a saúde.
Advertiu que no Rio de Janeiro e em São Paulo os
bancos não promovem um controle rigoroso, utilizando
reações imprecisas, por Serem mais baratas, contrib_l!ill~--

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senãdores:
Por diversas vezes, ocupando esta tribuna para defen~
der os mais legítimos interesses do meu Estado, tenho me
referido, com _minú.cias, a respeito da tipicidade da região amazônica, com as suas características próprias e
inconfundfveis, em razão de que venho reclamando um
tratamento diferenciado e especial para aquelas paragens
distantes, onde somente a compreensão ex.ata das suas
real i dr Jes pode determinar o comportamento do homem, as suas atividades e a sua maneira de agir, de trabalhar, de viver.
Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadore;s, volto a me dirigir às autoridades federais, a fim de pedir-lhes providências irilediataS para um problema cfclico que, repetindOse todos os anos, ameaça permanentemente a sobrevi=
vência das populações e a combalida estrutura econômica da região.
Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores,-ao problema das enchentes, verdadeiro flagelo que assola o já por
si só sacrificado viver das comunidades amazonenses, especialmente aquelas instaladas às margens dos rios, desenvolvendo um labor ecoilômico primário, sujeito ain-da aos caprichos de uma natureza imprevisível e até mesmo hostíl, com rios que, à época das cheias,
transformam-se _em verdadeiros monstros devorad_ores
das barrancas e dos beiradões, levando tudo _de roldão
na fúria incontrolável das águas.
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O Baixo Amazonas, Sr. Pr~sidente e Srs. S~nadores,já_
está começando a sentir a proximidade desse flageloterrível, com a subida vertiginosa das águas prenunciando que, este ano, a enchente deverá ser mais catastrófica
do que a do ano- passado, eis que as marcas anteriores já
foram ultrapassadas, provocando intranqUilidade e desassossego, notada mente entre os pequenos pecuaristas
da várzea, a esta altura já dominamos pela insegurança,
pfeparando apressadamente as suas marombas, prontos
para recebú o golpe destruidor das águas que, a cada dia
novo, aumentam o seu volume, rugem como uma cavalg_ada de hipogrifos, enquanto aqueles pobres irmãos começam a perder noites de sono,_ pensando nos compromissos assumido com os financiamentos bancários e, em
última análise, com a própria sobrevivência.
Por isso,.Sr.- Pfesidente e Srs: Senadores, entendendo
que é sempr~ n:tuito_melhor prevenir do_ que remediar,
quero dirigir um apelo, em nome das populações ribeiri~
nhas do Amazonas. ao Exm~> Sr. Ministro da Agricultura, no s~ntido de que S. Ex' determine aos órgãos especializados que realizem, com a maior brevidade, um exame metículoso da situação que começa a se delinear no
Amazonas, de modo a que providências possam ser estudadas, com larga margem de antecedência, a fim de que
sejam evitadas as -improvisações de última hora, com os
conheci_~os atropelos que delas_ decorrem cOmllmente.
É necessário, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, agora
que o problema está ganhando corpo, pensar em ·providências co_ncretas e objetivas para superá-lo, ou pelo menos contorná-lo,jâ que ninguém tem condições de evitá_Jo,.considerando a inevitabilidade das enchentes em rios
que, não possuindo ainda leito definitivo, movem-se
como serpentes sinuosas, arrastando ilhas, derrubando
barrancas,_ destruindo pastos e plantações.

Que o Sr. Ministro da Agricultura, portanto, encarando uma realidade que não pode ser modificada, ensejando conseqíiéncias que são sobejamente conhecidas de todos nós, deligencie urgentemente no sentído d_ç que planos e esquemas comecem a ser montados, de modo a
que, quando chegar o momento da grande cheia, já esperado por todos, os nossos pecuaristas não se vejam abandonados, sem saber o que fazer nem a quem recorrer,
Vendo os seus pequenos rebanhos sendo dizimados pelo
furor das águas, pelo que faca questão de repetir, enfaticamente, que é sempre muito melhor prevenir do queremediar. E os pecuaristas do Amazonas esperam confiantes que essas medidas preventivas sejam tomadas com a
premência que o caso requer.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronu~
cia o seg_uinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com o falecimento ocorridO precisamente hã um mês, no
dia 27 de fevereirg_passado, perdeu a Bahia um dos mais
autênticos valores culturais e humano do nosso pa(s, o
jornalista e escritor Adroaldo Ribeiro Costa, cuja atuação como editorialista na A TARDE, de Salvador,
tornou_-o credor da mais s_incera admiração e respeito de
todos quanto tiveram o privilégio de conhecê-lo
Sensatez, equilíbrio e objetividad"e eram as características dos_ seus apr~ciados editoriais nesse grande órgão
da imprensa brasileira.
Homem de ex.traordinária cultura e grande coração,
foi, certamente, "Hora da Criança"- obra por ele imaginada e realizada, e à qual se dedicou, por inteiro, durante aproximadamente 40 anos; uma das-razões fundamentais do grande prestígio intelectual, efetivo e sentimental que granjeou, proporcionando-lhe, inclusive,
uma _inegável ressonância naciOnal.
Membro do- Conselho Estadual de Cultura e de inúm~ras outras entidades cfvicas. culturais e filantrópicas.
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o professor Adroatdo Ribeiro Costa, criadOr-d_a-"HOra
da Criança", continua sendo alvo desde o seu prematuro falecimento, de manifestações_de apreço e saudade em
todos os seguimentos da sociedade, reunindo as autoridades e a imensa legião dos admiradores que, quotidianamente, aplaudiam os seus editoriais _e_ pronunciamentos, através de A TARDE, principalmente na coluna que
manteve, durante quase 30 anos, •'Conversa de _Esquina", a qual se transformou, por assim dizer, numa autêntica tribuna do pensamento baiano.
Levando em consideração a exepclonal categoria cultural, o mérito pedagógico e o profundo significado educativo da ''Hora da Criança", o ilustreGovernad_o_r J:Q.ã.o
Durval Carneiro decidiu cánstruir na área cedida hâ alguns anos para esse programa, o teatro Adroaldo Ribeiro Costa, homenageando, dessa maneira, c9rtcreta e definitivamente, o inesquecível e ilustre incentivâdoi do teatro infantil, na Bahia, possivelmente dos maiores gue o
Brasitjá conheceu, cuja obra teatral, no âmbito da literatura infantil pode ser comparada à de Monteiro Lobato.
A obra de Adroaldo Ribeiro Costa contribuiu, à -se>
melhança do pioneiro e mestre incomparável que fOi
Monteiro Lobato, para redimensionar o- teatro infantil
no Brasil.
A oportuna e sigilificativã- "deciSâO do Governador
João Durval Car-neiro Permitirá a continUidade da obra
de Adroaldo Ribeiro Costa, assegurando-lhe pei-enidade, com um teatro especialmente voltado para a formação, educativa e moral, das crianças baianas.
Dessa iniciãtiva, irradiar-se-á de Salvador, para toda a
Bahia e o Brasil, uma benéfica, pujante e crescente influência cultural, a partir do teatro a ser cOilSt.ruiçfQ-pelo
Governo do Estado.
Convém acentuar que, desde ll de setembro de 1979,
'já se encontrãva ciiSp-oníve! numa área de sete mil metros
quadrados, nos termos do decreto de doação,. da Prefeitura de S:o.lvador.
O referido terreno, situado mi avenida Juracy Magalhães Júnior, conforme projeto do vereador Osório Vilas
Boas, aprovado pela Câmara Municipal de ~alvador,
destinava-se à construção- da sede pr~pria da "Hora da
Criança":
,
"
Seria demasiado longo relatar todas as homenagens
tributadas ao_ teatrólogo e escritor Adroaldo Ri]?eiro
Costa pelas figuras mais representativas da sociedade
baiana.
Homenagens justas e consagradoras, prestadas a uma
das mais notáveis expressões -do jornalismo brasileiro,
que nobremente dedicou. toda a sua vida às crianças, às
boas causas, e à defesa dos supremos interesses da.sua _
terra e da sua gent~.
Desejo, portanto, associar-me a essas manifestaç6es
de apreço e saudade, solicitando a incorporação ao-texto
destas llgeiras considerações~ da Mens~gem do ilustre
Relator Cfiefe de A TARDE, Jorge Calmon, aos seus colegas de redação, (divulgada na A TARpE, de_28 de fevereiro) e do magnifico artigo que eScreVeu Sobre
Adroaldo Ribeiro Costa, também publicado na ATARDE, de 14 de março .de-.1984.
A fim de que se possa bem avaliar aS dimensÕes da
personalidade de Adroaldo RibeirO Costa, solicito, tarnbêm, a incorporação do pronur1ciatnento formulado
pelo Conselheiro lfeiii.y de Souza, ontem, ria sessão especial em sua homenagem, no Conselho Estadual de Cultu. ra, assim como dos artigos da página a ele dedicada pela
A TARDE, em seu cade'rno especial de hoje; de autoria
de E:dio Sousa- "Os meus fantasmas queridos"; Consuelo Pondé de Sena- "Desaparece o rwsso·cronista";
Hermano Gouveia NetO - "Adroaldo, Educador";
Guilherme Hupsel de OlívCira- "Adroaldo"; Gi.i-nália
da Silva Santana - "Vazio deixado"; Alina F. Costa
Marques- "E agora''? e Magefa Cantalin -·"Soneta
cara adroaldo".

Eram estes os Comentários que desejava formular,
como uma siilcera homenagem póstuma ao valoroso homem de bem e educador exemplar que foi Adroa!do Ribeiro Costa, nieu amigo, contemporâneos por ocasião
dos nossos estudos acadêmicos na Bahia ele, na Faculdade de Diráto, e eu, de Medicina, Relembro, com saudade, neste instante, os pronunciamentos que fiz transcrevendo, nqs Anais do Senado, crônicas de sua autnrin
{Muito bem!)

DOCU~ENTO A QUE SE REFERE O SENA.. DOR LOURJVAL BAPTISTA EM SEU D!SCUR-

. so.-

A tarde- Terça-feira, 28-de fevereiro de 1984.

UMA MENSAGEM DO
REDATOR-CHEFE DE A TARDE
Do Rio de Janeiro, onde se epcogtra, o jornalista
Jorge Calmon, redator-chefe de A Tarde, enviou-nos
esta declaração:
~'Ausente de SaJvador, nestas últimas semanas, estou
sabendo, profundamente consternado, do fak:cimento de
Adroaldo. As circunstâncias, ao longo da vida, contribuem, às vezes, para ampliar a nossa família, dando-nos
irmãos pelo afeto. Adroaido estava neste caso. Além do
sentimento pessoal, lamento sua morte pelo enorme claro qtie s~u desaparecimento representa para ta~tos setores da cultura baiana, a começar pela imprensa e
estendendo-se pelo teatro, pela música, pela história, pc>
Ias letras e pela sua sincera e intransigente defesa do nosso patrimônio. Caracterizou sua atuação em todas estas
âreas pela irrepreensível_honestidade, aliando _a este prediCado a bondade, o espírito público e o notável bom
senso. Lamento ~ão _menos pela infância, que perde seu
paí aOotivo, o antigo e incansá~~l educador, que, d-urante cjLiaSe 40 anos, complementava pela arte, atravês da
Hora da Criança, a formação_ intelectual de meninos e
jovens. Lembro, ainda, a sua permanente contribuição
para o desenvolvimento do esporte baiano, a melhoria
de cujos padrões era a sua preocupação, sendo que o seu
clube predileto deve-lhe o- hino mais popular deo Salvador. Estarei presente, em pensamento, aos seus funerais,
participando do apoteose cám que a Bahia certamente
consagrará; embora tardiamente, os seus inesquecíveis
serviços.

A- todos os companheiros de A Tarde transmito as ~:!X
pressões de minha solidariedade por essa perda que a todos nós afeta lão fundamente." -

SOBRE ADROALDO
Jorge Calmon

Adroaldo é um biografável (conjuguemos a palavra da
moda) _ à dis~_:?osição de quem tenha acompanhado a sua
múltipla atividade, distribuída pelos numerosos campos
da inteligência e da sensibilidade a ql.le o talento eclético
o conduziu. Algum dia - que desejamos próximo - ,
qualquer das seus amigos ou admiradores se lançará a
essa tarefa, com o entusiasmo que o afeto e a saudade se
encarregarão de manter constante na realização do complexo _trabalho. E Adroaldo bem que o merece, e espera.
Não que cortejasse a notariedade, enquanto viveu. Despretensioso, autêntico, avesso a todo artificíilismo, viase que se contentava com a satisfação fntima proporcionada _Qelo trabalho bem feito. Dava-se por pago com isso. Mas não lhe desagradava que lhe fizessem justiça. E
r.ecebia as homenagens (a derradeira delas proveio de
Edivaldo Boaventura) com visível contentamento, embora sem quebra da naturalidade e do feito bonacheirão
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que o caracterizavam e tornavam tão amena a sua companhia. Por Isso; onde quer que hoje esteja o seu espírito
- e acredito que no céu, o destino dos bons -, haverá
de ler. algum dia, depoi.~ de muitu procurar o-s óculos
(que freqilentement~ esquecia cm minha mesa de traba~
lho. depois de combinarmos sobre o que iria escrever), o
romance escrito de seu romance vivido, aprovando tre-'
chos e discordando de outros, que não teriam sido bem
assim.
Criador_ de ~écnicas pam incutir nas crianças o gosto
da cultura, autor e diretor teatral, compositor, músico
(que também era), escritor e cronista, jornalista, poeta,
historiador, professor (expunha com fluência e verve),
folcloristu, contador de estórias, todas essas fuces de
Adroaldo Ribeíro Costa e de seu legado comportariam
capítulos de uma biografia que está para -ser encomendada a uma das testemunhas de sua vida; estudo que haverá de ser .entremeado de passagens sobre o homem que
ele foi, intelectualmente realizado, mas existencialmente
infeliz. Porque, salvo a infância e-a adolesCência em Santo Amaro, ao tempo do pai - llm inteligente autodidata
que fundara um ginásio acreditado - , e no período da
mocidade, quando o futuro prometia emoldurar as ambições de sucesso com o amor de uma companheira e um
lar próprio, a sorte foi-lhe, daí em díante, freqUentemente adversa, no que diz respeito à sua vida particular,
confinando-o, por fim, na solidão de uma velha casa (remodelada ainda há pouco, graças, sobretudo, ao cafinho
de amigos, dentre eles Antônio Pithon, Paulo Segundo e
Arthur Luís Couto), uma solidão apenas compensada
pela assistência quase maternal de duas mulheres que
muito o estimavam, esplê,ndidas na sua solidiiriedade.
Ali, o trabalho, entre os Ji"~Qb~. foi·o seu conforto e o see
consolo. Tinha por pérfido ~ompanheiro o cigarro, ilu·
sório estimulante cuja dependência finalmente abandonou quando já instalada de maneira irreversível a doença
que há dias lhe causou a m'orte.
Como é natural, conheci de Adroaldo principulmente
o seu desempenho como jornalista. Creio que nunca foi
repórter, pois a notícia não era o seu forte, nem o motivo
maior do seu interesse na protissilo. Era um grande co·
mentarista.. Qu:1ndo já enfermo, raramente podia vir :JO
jornal, para entregar pessoalmente o editorial e a cróni·
ca. Recebia de Cruz Rios.; ou de mim, pelo telefone, a sugestão do assunto. E quando o motorista do jornal chegava à sua casa, o editorial já estava pronto.
Redigia com facilidade, sua linguagem era límpida e
correta, possuía sobretudo uma notável habilidade para
transitar pelos assuntos mais delicados sem cometer excessos ou impropriedade, mas empregando rude firmeza
qu<lndo isso era necessário. A quase totalidade dos editoriai~ d~· A tarde (os comentários mais destacados, que
este jornal publicava no alto da 4' e hoje da 6• página)
foram de sua autoria, nestes últimos anos. Muitas vezes
invocava exemplos históricos (pois sabia História muito
bem) para fundamentar o desdobramento do artigo. Por
isso. já que também trabalho no ramo, algumas ocasiões
lhe adverti, fraternalmente, quando um daqueles editoriais provocava repercussão mais viva, através de cartas
de apoio c~egada~ à redação:
"Seu Adroaldo, vai ver qUe estão pensando que este
editorial foi meu ... " Ao que ele retrucava, com a risonha
bonomia que lhe era peculiar: "Não tem importância.
Foi o título que você deu ..."
No dia do seu aniversário, quando cheguva ao jornal,
vinha logo reclama~ o meu abraço. Um abraço longo,
apertado, de coração contra ç:.oraçào. Abraço de irmãos.
Lembrança~_ como estas acodem-me neste momento à
memória quã"ndo falo sOb'rd el~. São lembranças que esvoaçam tobre minha saudade,· muito mais indeléveis que
as letras gravadas na máquina pela fita preta com que escrevo.
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CONVERSA COM ADROALDO

Remy de Souza
O Conselho Estadual de Cultura realizou seuio
espedal em homenagem a Adroaldo Ribeiro Costa,
que foi um dos seus componentes, a qual teve o com~
parecimento de pessou da famfila, amigos e colaboradores e participantes da Hora da Criança. Foi ora~
dor o conselheiro Remy de Souza, que profedu as pa~
lavras que a seguir publicamot. Transcorre boje o 3&'
dia do falecimento do saudoso baiano, sobre alja figura e ativldade divulgamos drios artigos na página de
capa do caderno 2. Foi e!llta a oraçio do professor
Remy de Souza no Cons-:lho de Cultura:
Quis o nosso preSidente Wilson Lins, por nfmia gentileza dele, que eu fosse, nesta tarde de homenagem do
Cons.elho Estadual de Cultura a você, o intérprete ·de todos nós, seus companheiros deste Conselho, pela sua
passagem desta para a outra melhor vida.
Alegou como justificativa, para grande honra minha,
ser eu um filho espiritual seu. Esse reconhecimento me
sensibiliza e galardoa pois, de fat_o, deste agrégio Conse..
lho s_ou o único a -p-ossuir a felecidade de haver sido duplamente seu discípulo: nos bancos escolares do velho
Colégio Marista, ao Canela, e como participante ativo
da Hora da Criança durante muitos anos. Com emoção
leio a sua dedicat6ria a meu exemplar do seu livro lgarapé, hoje uma das relíquias de minha biblioteca: .. Remy,
você é da Família Real H.C. Esta história é também sua,
portanto. Com a estima do velho companheiro Adroaldo Ba. 27-7-82". c
Quero, então, para desobrigar-me da nobre missão
atribuída pelo presidente Wilson Lins, trazer a este cenáculo da cultura baiana o meu depoimento pessoal, sincero, humilde, afetivo, mas sobretudo veraz sobre .SJJa pessoa e sua obra. Você merece a homenagem da verdade.
Realmente, poeta na medula dos ossos e na massa do_
sangue, você foi das criaturas mais diretas_ e m~nos_ formais deste planeta. Portanto, seria trair a sua doce mem6iía falar-lhe de maneira protocolar.
Não vou discursar, meu bom Adroaldo, você não me..
rece isso! Vou _conversar com você, lembrar aos que hoje
nos ouvem e lerão amanhã, o seu espírito brilhante, evocar a sua alma amorosamente baiana, seu modo de ser
anticonvencional, macunaímico por excelência, vale dizer, brasileiro genuíno, com todas as qualidades e defeitos que esse tipo humano implica: nem dedutivo latino,
nem indutivo saxónico, mas intuitivo tropical e sulamericano.
Homem telúrico, ã"Sua ca-rreira Já Sürge como que
traçada pelo ambiente em que você nasceu, um soteropolitano de Santo Amaro. O velho Arlindo, seu pai, que
cheguei a conhecer encanecido mas lépido e firme, orgulhoso dos três filhos que tinha, sempre estava presente
nos grandes momentos da Hora da Criança que era o
prolongamento natural das famílias de todos os componentes do movimento criado e dirigido por você, Arlindo
Costa era merecidamente o seu ídolo e exemplo de br_as_ilidade, pois, nos idos de 1928, ainda na República Velha,
portanto, tivera a coragem louca de abrir o GinâsiO Santamarense para a educação de seus três filhos e dos mui~
tos filhos alheios que, sem ele, não teriam tido educação
adequada.
Lembro-me de que, em aula, você costumava repetir o
provérbio chinês .. o maior ignorante pode apontar oca~
minha da escola", Sem dúvida, aí era o exemplo paterno
que o inspirava.
A Universidade Vidu, como bem diz_ia Vir_aldo_ Sena,
um dos beneficiados de seu pai, foi a escola primâria,
média e superior, porque escola da vida, para ·muita gente Doa da terra baiana dos canaviais.
Uma vez mais se confirma o dito de Victor Hugo, outro imenso poeta de sua estima: .. Abrir utha escola é fechar uma prisão". Inegavelmente, o germe de sua vo-

cação pedagógica você o adquiriu nO lar paterno.
Abençoado lar, querido amigo, e justificado motivo de
orgulho seu e exemplo para todos nós, brasileiros, de ini·
ciativa tenaz de um homem de bem que beneficiou generosamente a muitos. Bendita seja a memória de Arlíndo
Costa, seu Vidu!
Mas o tempo passa e a vida continua. O trio dos meni~
nos Ribeiro Costa, os três B -bom, bonito e barato porque simpáticos, trocavam por pouco dinheiro em
programas radiofónicos, foi crescendo e virando gente.
Você, Adroaldo, se forma bacharel em direito pela velha F acuidade de Joana Angélica, então uma verdadeira
escola superior de _estudos gerais na época em que a
Bahia ainda não dispunha de uma Universidade. A velha
;scola lhe deu assim o embasamento de uma mundividência bastante sólida para enfrentar a vida com a necessária- bagagem intelectual. Mas a sua vocação profunda
não era o Direito porque suas entranhas não suportaram
jamais as agruras deste mundo cão. Lembro-me que, certa feita, você me contou a desilusão pela profissão de advogado, cedo surgida quando um pobre cliente seu, dos
g'rimeiros e talvez o último, preso e maltratado em ignóBil masmorra, _se pendurou na sua lapela suplicando:
:.:._"Me ·tira daqui, doutor!" E você o viU -morrer à
míngua Jogo depois, antes mesmo de ser julgado o habeas corpus seu em favor dele.
Por essas e oUtras, você como eu (mais um trãÇo-de..
união entre ãmbos) desdenhando menos a Ciência jurídica do que a profissão de advogado, optamos pela tentativa de salvar o homem antes do crime pela sua educação,
como pregava Victor Hugo.
Vem daí o seu encontro com o imenso irmão Gonzaga
dos Maristas. Entre os dois estabeleceu-se uma simpatia
à primeira ·viSta. -No joVe-m que lhe vinha pedir trabalho
no Colégio Nossa Senhora da Vitória, o faro do educador religioso de pronto detectou um promissor espéciine
do mesmo ofício. O irmão Gonzaga Régis logo arranjou
aulas em horário compatível para você e essa amizade jamais foi desmentida ao longo dos anos. Quando, niUito
dCpO-is-, --ãs -suas-atíiU-aú-íildePen-den-tes e-seuentustasrrio
por Monteiro Lobato o fizeram tachar de comunista por
uma ala obtusa do catolicismo baiano, foi ele dos mais
ardentes defensores seus junto ao cardeal Dom Augusto
Álvaro da Silva, grão Chanceler da nascente Universidade Catõfícã do Salvador. Ele inclusive não aceitou o seu
pedido de demissão quando você lhe pôs o cargo à disposição.
Em questão de religiosidade, aliás você sempre foi uiri
tlpico latino-íbero-americano, dos que se confessam
ateus graças a _Deus.
Livre pensador nas discussões de fim de jantar, você
consagrou a Hora da Criança à Nossa Senhora da Conceição, em cujo templo o vigãrio monsenhor Manoel
Barbosa, seu velho amigo, celebrava as missas de aniver~
sãrio do movimento.
Nisso não há contradição. Apenas sublinham tais atitudes, ãparentemente antagónicas, o claro-escuro da
alma humana.
Foi nos Maristas que nos conhecemos. E como eram
agradáveis is suas aulas! Você nunca foi historiador no
sentido acadêmico, mas, o que é bem mais importante no
ensino média·; sempre foi um grande contador de histórias. Suas aulas passavam sem sentir, porque o exímio
conve_rsa_do! para quem, textualmente, "a história era
um passeio no tempo", começava o ano letivo nos convidando, a partir daquele momento, a passar, a passear
com ele no tempo. E que belos passeios fizemos sem cansar, guiados pela sua imaginação!
Lembro-me igualmente do primeiro abraço seu querecebi por um discurso inflamado feito no teatro do colégfo, em dia festivo-, ·prõclamando, com o perdoável panacho de meus verdes anos, algo assim: ••Colegas, como
Peter Pan, digamos ao mundo que nós somos a juVentude eterna"!
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Você_ gostou da frase, achou eloqUente minha fala e
me abraçou com entusiasmo. No fundo eu não menti e
por isso· digo agOra a meus filhos e alunos: ••vocês são
brasileíros do século XXI. Preparem-se para tomar conta desse irilenSo País qUe só precisa é de brasileiros do ta~
manha dele. Vão mais a frente do que nós, seus pais e
educadOres. Isso de ser igual aos pais é um insulto, é considerar vocês coisaS e não gente. Nada disso, jovens! _vocês têm de ser melhores, bem melhores do que nós, seus
pais e prõfessore"s! Se vocês, na minha idade, não forem
melhores nem souberem mais do que eu, sentir-me-ei um
fracassado já que· oS-degraus das escadas são para serem
ultrapassados".
Mas o fat_o .é que o tal discurso inflamado de moço fez
o saudoso irmão Plácido, seu tã e diretor de peças escolares em que eu representava papéis dramáticos com toda
a seriedade de meus 15 a 17 anos, incumbir-me de ir
felicitá-lo, em nome da turma do I~> ano colegial, pelo es~
trondoso êxito do primeiro Narizinho.
Fui, então, com uns colegas, em uma ensolarada manhã de domingo, ao seu programa na Rádio Sociedade
da _Bahia, lá_ no velho prédio tombado_ da Rua Carlos
Gomes. Quando disse a que vinha, você me pôs o microfone nas mãos e eu disse que desejava ser um súdito do
reino encantado das Águas Claras, para ser governado
etefilamente por Narizinho e o- Príncipe Escãinado.
Desde esse dia, você realizou meu desejo e fui participante de várias jornadas cênicas da Hora da Criança,
Cumpre aqui que se diga; o segredo do seu êxito era
justamente você nã,_o ter segred!> nenhum. Sua pura espontaneidade é que fazia seu sUcesso entre nós, jovens.
Digamos que võcê não mentia porque não sabia como.
Era menos virtude adquirida do que jeito próprio seu
de ser. A Hora da Criança, nascida e crescida sem plane~
jamento, foi a mais espontânea escola viva brotada neste
solo tropical nordestino. Em lgarapé você contou a his~
tória dessa teimosia. Eu vivi alguns lances inesquecíveis
dessa bonita aventura nos bastidores-do-teatro,-- que era
meu lugar de predileção. O que até hoje me interessa no
teatro não é ser artista do tablado, mas escrever textos,
expressar meu pensamento através de_atores, conhecer as
regras da carpintaria teatral, a arquitetura interna- cdas
peças:, Essa_oportunidade de viver dentro do_arcabouço
de um espetáculo eu a tive na Hora da Criança, como
muitos outros jovens tiveram a de cantar, declamar, tocar, expandindo assim seus talentos.
Outro aspecto altamente positivo da Hora da Criariça
era a absoluta democracia sem demagogia reinante no
-seU ambiente. Filhos de rico, pobre ou remediado, de
preto, branco ou mulato, todos OOnvfviam irmanamente
no mesmo ideal artístico e sem o menor constrangimen~
to, quer representando no palco, com verdadeira consciência profissional, quer ajudando na chamada ..estiva", isto é, trazendo mudanças de cenários e contraregrando a turma miúda num trabalho anônimo muito
estimulante.
Não entrarei aqui na discussão acadêmiCa de saber se
você foi oU não o fundador do teatro infantil brasileiro: é
questão de história literária complexa demais para ser resolvida aqui e depende do ponto de vista em que o observador se coloca.
Certamente, para nós baianos, você foi quem deu a
oportunidade, indistintamente a todos os jovens que o
procuraram, de cultivar a pr6pria vocação artística sem
estrelismo, tão prejudicial nessa idade. Nunca hpuve me-ninos prodfgios na Hora da Criança. Por outro lado, do
ponto de vista literário, Narlztnho, sua peça melhor acabada, é uma obra-prima no gênero e um marco na biS~
tória do nosso teatro.
Sintetizando, você costumava dizer que '"teatro para
você era como mulher: de ambos, gostava mesmo era de
ludo"!
E por falar em mulher, abordemos esse delicado capítulo de sua vida íntima.
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Todos que o aproximamos, sabemos de sua extrema
sensibilidade_~

-

-

Dou aqui uma vez mais o meu depoimento pessoal.
Um dia, lá na DESC-Departamento _âa E:ducação Su~

perior e da Cultura, que eu ent~q_di_rigia~ v"C;cê _confiden-

ciou que amara e noivara Com uma jovem-; tendo já planos de casamento à vista e plena equiescência de ambas
as famílias, sua e dela. Porém, cedo morre a finda menina de seus sonhos, vítima de algO como leucemia, coisa
de que naquele tempo nem s.e cogitava. M:orte tida por
isso como misteriosa, fatill; romântica e nunca mais você
se refez do golpe. Fãs nãQ Jlíe faltaram depois e atê noi-

vas permanentes, o que atesta uma instabilidade afetiva
que aquele golpe na juventude talvez explique. Não me
chame de indiscreto por eu aqui e agora iecordar, aos
que ouvem esta nossa conversa na esquina da ímoii3íidade, uns versos seus para sua eleita, desaparecida cedo
demais.
Eles corriam copiados de mão e mão e enim recitados
com deleite e ternura -por nós, integrantes da Hora da
Criança e admiradofes seus, versos esses que, mais do
que minhas palavras, dirão do verdadeiro tom Qe sur
paixão:·
Distância
Adroaldo Ribeiro Costa
Meu amor:
Tão longe estás de Iilim,
que não te ouço a voz;
que não te Vejo, ·
nem sinto mais o fogo do teu beijO,
e a maciez de cetim
dos seus cabelos.
O que eu daria pa=ra vê-los,
novamente esses olhos que, apaixonadíiinente,
me olharam tanto, tanto,
que já Jião Sãóla· mãis se eram teus
ou se eram meus.
O que eu daria ...
A minha vida inteira,
em troca de um só dia ...
Nós... passou querida!
Agora ... eu, Só.
E vou vivendo a tortura desta vida,
tão inútil sem ti que foste ...
Para onde, amor?
Que não te vejo,
Nem sinto mais o fogO do teu beijo,
e a macíez de cetim
dos teus cabelos?
Onde estás, amor? Ondel...
Brincando_ de esconde-esconde,
levaste-me a feliciDade para longe,
e esperas sorrindo,
que eu vá bu.scar o brfnquedo que nós dois,
em segredo,
fizemos,
e não pudemos
depois
brinca'r ...
Não vês, amor?
Estdu seguindo·...
Sem parar jamais, .. JamaiS!
E não ·te aflijas. Vê:
não estou sorrindo?
Ninguém, nunca- ma::íS,
me viu chorar.
E bem sabes porque:
Eu sei que te verei ainda,
eternamente bela,
eternamente jovem,
eternamente linda...

E como sei, querida;
que isto é certo,
bendigo o tempo que me leva a vida,
murmurando,
.~Lçada miouto de dor
que vai passando:
Estou mais. perto, amor! ...
estou mais perto ...
HQje, já agora reunindo a. don.a__desses versos e grande
eleítâ~ de seu cora.ção juvenil, dê um beijo por todos nós

nessa princesa distante de mais um conto de fadas nor·
destino ...
Falemos agora dos seus defeitos, querido amigo, para
dar-lhe _de público a sua verdadeira dimensão humana e
para que não transformem em panegírico as minhas palavras de simpatia e compreensão por súª pesSoa-e Obra
- o que seria uma verdadeira ofensa a sua doce memória.
E se assim procedo é Pai-que de voCê mesmo ouvi pela
primeira vez a história do menino que, cansado des.ó ouvir elogiar os mortos, perguntou ao pai:
- Pápai, onde é que se enterram os maus?
Falo, portanto, como mortal e pecador e não como
juiz, pois, cedo aprendi no catecismo que não cabe ao
barro, julgar o barro mas s6 a Deus. Digamos em resumo, portanto, que você, como qualquer criatura normal
- nem anjo nem besta como diria PasC"ãl :._ tev.e todos
os defeitos de sua_s quali.dades.: Eu ...compararia o seu
eg"ofsriio· primárlo como o do fabuliSta francês, Jean de
LI. Fontaine, a respeito do qual você escreveu programas
radiofônicos em que eu recitava algumas f~bulas no _9rigln~al e Você traduzia Ccoiriefttãva para a gente mjúda de
nossa terra aquelas imortais históriaS de·brdlosA O titulo
sugest.ivo que ·você escolheu para essas aulas vivas de literatura, que o IRDEB poderia reprisar, er.a "Monsieur de
La Fontaine vient cheznous" (0 Senhor de La Fontaine
vem erri-Oossa casa).
·
O~a.~La Fontaine boêmio, desligado de tudo, até da
família, pafa só pensar em sua arte, viveu as fábulas dele
como Você Viveu a Hora da Criança, isto é, integralmen~
te. Voçê nunca pensou nos outros porque ~ambém nunca
pensou em s.i mesmo. Viveu _semp_re pela C~iança com C
maiúsculo.com o devotamento louco de um cavaleiro an~
dante pela Dama distante de seus pensamentos fiéis.
É uma opção de vida que a ninguém cabe censurar.
TalVez os psicólogos interpretem seu devotamento à
criança baiana çomo mecan_jsmo de compensação_ por
fl~o_haver construído um lar. Todavia, a coisa me parece
mais complexa e o destino de um homem não se enquadra jamais em uma simples teoria, por mais engenhoSJl
que ela seja.
Também o terrível acidente que mutilou seu rosto e
lhe roubou a vida de um sobrinho dileto foi um duro golpe que só o seu amor à vida fez superar com muito esforço.
. .
É claro que depois disso você ficou mais ácido de trato
sem, contudo, perder aquele coração de manteiga que o
fazia tão querido. Digo-o eu _que neste mesmo recinto
- · com ~urpresa recebi de você pontadas de agressão verbal
por motivos de somenos, logo a seguir desanuviadas em
abraços sentidos e comovedores depois da sessão, como
se nada houvesse ocorrido. Esse era o Adroaldo de sempr~ um combativo-afetivo, um adulto cheiÓ de traços do
espírito de infância, até nas malcriações.
.
Para mim, quem melhor resumiu sua carreira profis~
sional, q~erido Drodoala, foi o nosSO confrade James
AmadO- quan.do o definiu como "um grande animador
Cultural". ~isso mesmo. Até como jornalista, dos mais
velhos cronistas de A Tarde, foi essa sua capacidade em
fazer de uma coluna diá,ria um encontro de idéias e de
pessoas, uma conversa de esquina que virou uma tribuna
livre, um verdadeiro canto dos oradores o "speakers corner", de H ide Park da imprensa baiana, um ponto de encontra da baianidade, o que permitiu-lhe sustentar por
tão longo tempo uma carreira de cronista geral. -

De fato, você sempre veículo com igual paixão e muito
espírito de:mocrâtico e eqUidade, tai1to as idéias próprias
como as alheias. Seu senso de liberdade tinha pouco de
filosófico e nada de dogmático. Lembrava mais o vôo Jj.1
vre de um pássaro do que o andar decidido de um homem. Sensitivo mais do que reflexiv_o, o clima mental de
liberdade era o único em que você podia respirar normalmente.. Daí sua incapacidade visceral.e inata de pertencer a qualquer seita, partido ou grupo fechado que
não fosse um clube de futebol, este por definição, muito
aberta.
Quero, para terminar meu punhado de reminiscências
pessoais a que muitas outras e melhores virão por certo
juntar-se para formar a poliantéia a que você, caro amigo, tem direito pelo muito que fez e legou à Bahia, quero
resumir o seu pensamento em alguns .. flashes" significatiVos, ve-rdadeiras mãrcas de fábrica de seu espfrito cintilante. Começo· com uma de suas frases caracterfstk3.s e
das que mais me impressionaram até hoje:· "O que falta
1
na vida é a música". E você desdObrando a idéia: ''Quando a gente assiste a um filme, uma ópera ou um programa de televisão, a música sublinha e acompanha cada
passo da ação até o paroxismo, enlevando a alma da gente. Mas na vida corrente é bem diferente. Nada, nada
mesmo vem emprestar o enlevo de um fundo musical aos
dramas humanos mais pungentes". Realmente, a sua
alma de poeta jamais se acomodou nem conformou com
o prosafsmo ·da vida. Voçê tinha horror do chão quotidiano, por isso sintoniza va tão bem como a alma infantil, mágica, pura e alada.
Outro pensamento seu digno de registro é a letra -ao
Hino do Colégio Nossa Se11hora da Vitória, os Maristas
de Salvador, que rezava assim, se não me falha a memória:
..Salve escola oficina sadia
Que aprimora o valor juvenil
Tu te esforças de noite e de dia
Num labor incessante e febril
Sob as bênçãos do amor de Maria
Para dar cidadãos ao Brasil
Ai está síntese de tudo quanto se espera da escola. E
que dizer do Hino da Hora da Criança, senão, que é todo
um ptograma pedagógico e uma política educacional?
"Enquanto nós cantarmos haverá Brasil". Frase mais
linda dispensa exegese pela graça de seu enunciado e
frescor de sua mensagem de amor e esperança,
Mas é o Hino da Bahia, seu clube esportivo de predileção, que consagrou sua veia poética perante o povo
todo desta sua terra.
Por isso tern:J.ino minha fala com ele, parafraseando-o.
Tal como o povo torcedor da turma tricolor canta nos
estádios e nas ruas: "Mais um Bahia, mais um Bahia,
mais um título de glória!. .. " eu também termino esta minha conversa com você na esquina da eternidade elevan·
do minha súplica aos céus, e aqui, estou Certo, Cm nome
dã""Bahia em peso:
- "Mais um Adroaldo, Senhor Deus Otiipoten.te.
Para ãtegria deste torrão e felicidade da criança brasileira, Pai ·celestial, não deixe órfãos por muito tempo os
meninos da Bahia. Mande--nos mais um Adroaldo, Senhor!. .. "
ATARDE
Fundadox: Ernesto Slmile$ Filho
Salvador, Bahla - [erça-felra, 27 de março de 1984
_ Caderno l
O SEGUNDO PAI DE
TODAS AS CRIANÇAS
A Tarde -

terça-feira, 27 de março de 1984

OS MEUS FANTASMAS QUERIDOS

tdio Souza
Não fiquei para o seu sepultamento. Estive no velório
até o quanto a minha emoção pôde ser controlada
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Toquei~ lhe a mão num gesto de despedida, como a lhe
dizer adeus e senti O- gelo da morte na sua fria epiderme.
Voltei para a nossa velha e amada Santo Amaro varando
com o meu velho fusca a madrugada morna do Recôncavo. E todos os meus fantasmas me acompanharam nesta
viagem de retorno. Dentro da névoa dos meus pensa~

mentos os vultos surgiam como imagens animadas de_cinema ou tevê. Todas as__Caces dos amigos trespassados
apareceram nítidas e me fitaram do outro lado da bruma
onde a luz dos faróis se esfumava dentro da noite.
Todo mundo tem os seus fantasmas queridos quedes-

filam no vídeo _da memória em momentos assirit. Os
meus são inúmeros, inconTtí.VeTs~-qüe, às vezes, penso serem mais vivos, mais reais e muito mais consistentes do
que os que, respirando e tocáveis, se movem em derredor
de mim neste incomensUrável picadeiro da vida. Ta ritoS
amigos amei e já se foram, mas que ainda povoam a minha vida interior, o mundo das minhas relembranças,
que fico a iffiagiilar a grandeza do poder da evocação; se;.;:
rá que eles passaram mesmo quando ainda os vejo tão
reais e tão presentes num simples ato de reco_rdarJ Assim
estarão vivos, assim queira ressuscitá-los, o que sempre
ocorre, e às vezes, sem ao menos desejar ou ter a mínima
intenção voltada a esse objetivo. E lá surgem eles eiller:
gindo do fundo do poço da memória ... São tanfõS,-ffieu
Deus! Meu pai, meu irrrião, meus.dois-ffilios, meus amigos- Juca, os dois Zezinhos, Saltes e Velloso, Joaquim
Srintana, o gênio que rrioiTeu- tão moço, o meu poeta
Nestor, Claves Lopes, Barrinhos, Zé Burgos ... são tantos
os que acodem em revoada como andorinhas aos desvãos dos beirais pelo entardecer ... A todos :.1mei com sincera emoç1'ío. Não me cansei de haver mc_dado a eles e
sei que do mesmo modo eles se dedicaram a mim em.
igual medida de a feto propiciando-me o póbulo, a hóstia
da sincera e aliciadora amizrrde. Quanto os amei e_quanto deles recebi em afeição-- a moeda c_unhada_em_ouro
puro de amizade, e foi tant11 que me considero, no particular, um marajá dos mais opulentos.
Agora, lá vai vocêAdroaldo, meu v"efflo D6c. Deus foi
bom para com você, lhe permitindo tri:lbalhar uté o fim e
morrer sem deixar transp:.Jrccer, mesmo nos momentos
mais difíceis sob o guante da dor exacerbada. sinais de
desespero até o instante, o derradeiro instante do seu_
transpasse para a etern.idade, Girnália, sua amada verônica, devotada e fiel companheira, contou-me, entre lá~
grimas, a serenidade com que você transpôs o limiar.
Não podia morrer de outro modo quem tanto se deu em
ternura e afeto e tanto Sõ-ube aquecer como fornalha o
coração humano.
Eu se"i qUe e"sfarei como sempre, lá no sítio da Pedra
com as velhas porteiras escancaradas à passagem do seu
fusCa e sempre na atalaia do seu imenso e envolvente
abraço, pronto a varar a noite, a enorme e acolhedora
noite santamarense, e praticar "a brincadeira que está ficando rara na convivência humana: brincar de conversar
sem_reservas mentais, nem atitudes estudadas, tudo franco e sincero", de acordo com a magna carta que voce sonhou instituir para reger a utopia que você imaginou
fundar- ""0 Estado Livre da Pedra".
Sim, estarei sempre à sUa esj:iera, rriariO, para finafízar:mos aquela conversa que prometemos um ao outro,- se
permitido for, um dia reatar.
Ou será que a memória é o limite da eternidade da frá~
gil e trágica criatura huritan-3?
Assim, por enQUanto, até breve e deixe-me agora enw
xugar os olhos molhados do rócio da saudade caído nesta madrugada indormida na noite do seu passamento.
Você foi um bravo. Você soube lutar até o fim, meu-ii'~
mão, suportando com dignidade c estoicismo extre-rrios
as áscuas da terrível doença que o- abãtera sim, mas que
não conseguira vergar o aço-da sua pertinaz e máscula
resistência.
Aqui tomo o empréstimo ao nosso queridíssimõ amigo c_omum, Nestor Oliveira, dois versos para, em Síntese,.
tentar, afinal, retratá-lo com justeza, como sempre o vi
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pela vida em fora, desde que as minhas pobres palavras,
envoltas de emoção, fraquejam:
Aprisionaste n'alma uma centelha,
E a eternidade dentro de ti mesmo!

DESAPARECE O NOSSO CRONlSTA

Consuelo Pondé de Sena
Um dever que se impõe como cidadã baiüna;·efetiva
colabor~dora deste jornal e admit:adora de Adroaldo RiM
beiro Costa é, lam-entando o seu precoce desaparecimento, anunciado primeiramente pela televisão, prestar-lhe
as homenagens do meu maior respeito, simpatia e saudade.
Em que p-ese sabê-lo, de há muito, gravemente enfermo, a infausta no~ícia provocou lntenso-írilpa"cto rio seio
da tlOssa socíedaâe, pois Adroaldo, cuja vida totalmente
devotada à comunidade baiana, era extremamente amado- por sua gente.
Homem de trato fácil, habituado à com'ivência com a
mocidade, pois Professor de tantos e por tão -longos-anos
e dedicadíssimo fundador da Hora da Criança, Adroal~
do Ribeiro Costa era um daqueles predestinados a servir
à comunidade em que vivia, tudo fazendo com total des~
prendimento.
Comunicativo, leal e afetuoso: sempre deixoU extravasar, através das páginas qtie escrevia, com talento e
gfaç-a, a grandeza de sentimentos que lhe exornava ó caráter sem- mácula e o seu imenso amor a esta terra e a sua
Santo Amaro da Purificação.
Despretensioso, realmente simples, menosprezava o
brilho enganador das glOrias- efémeras. Era fraternal, soJid,ário, dadivoso, absolutamente fiel aos seus amigos,
desprendido e realizador.
Destituído de um dos defeitos mais negativos da condição humana - a inveja - Adroãldo sabia animarcOS
que se iniciavam na imprensa, estimulandoMos através de
elogios generosos, mas absolutamente sinceros, a prosse~
gliir na, a um tempo ãrdua e fascinante, atividade.
Indulgente, compreensivo, extremamente bom, sabia
o quanto era importante distribuir palavras de estímulo
aos que, pouco a pouco, se lançavam nas lides jornalísticas.
Era um homem de beru na extensão da palavra. Por isso, tantas vezes ouvi, de quem tinha autoridade para
avaliá~Io, dado o grande convíYio de tantos anos neste
jornal, palavras elogiosas a seu respeito, seja como jornalista atuant~ e co.oceituado, seja como eficiente_ e dedicado servidor de A Tarde, tecidas pelo seu redator-chefe,
Jorge Calmon, seu grande amigo e sincero a_drnirador.
Recordo-_o hoje, tal como o via todos os anos na Proclssão de N. S. da Purificação, e"in Santo Amaro -qUando,
ao lado dos inúmeros amigos do casal Edna - Carlos
Pinto, participava do carfilhoso acolhimento daqueles
extraordinários anfitriões, comungandO igualinente das
alegrias que enchem de contentamento os filhos daquela
abençoada terra no dia da sua santa padroeira.
A sirena final, a derradeira, que revela o fim da mortal
existê"õ.cla ·convocou-lhe a 'pura alma à eternidade.
E ~!e se foi, __deixando este jornal, seus parentes, sua
Hora da CriariÇa~ seus companheiros de atividade docente e da _imprenSa. seus incontáveis amigos e ínúme~os lei~
tores que sinceramente deploram sua partida, pois ele
não -merecia ser tão cedo subtraído do nosso convívio,
nem os baianos desfalcados_de tão marcante presença.
Jodavia, na singeleza de uma vida recatada e totalmente devotada ao bem público, revestiu Adroaldo de
grandeza e dignidade a cultura de sua terra. E este_ sola,
que ele_tanto extremava, recobre~lhe, agora, o honiado e
terminal .revestimento físico.
Desprendida da carne, no entanto, sua alma límpida e
serena ganha, para sempre, a suprema imortalidade ~hCia serena e firme até a presença do CdadOr que o
acolherá prazerosamente porque, sendo um limpo de coração, ele verá a Deus.
--
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ADROALDO, EDUCADOR

Hermano Gouveia Neto
Ainda não me apercebi, verdadeiramente, do desaparecimento de Adroaldo Ribeiro Costa! Ainda procuro as
suas crónicas, lá.no canto da sexta página da nossa A
Tarde. Sinto- vontade de ligar o número de seu telefone.
Penso até que irei encontrá-lo, amanhã ou depois, ou no
Conselho Estadual de Cultura, ou na próxima sessão da
Academia Bahiana de Educação, ou na sede da Hora da
Criança, ou mes-mo em outro lugar.
Eu mesmo encontro razões pr~ra explicr~r estas minhas
impressões. Dentre outras, uma é a sua presença espirí~
tua! que. apesar de nos fazer sentir uma saudade imensa,
nos- conforta e nos permite conviver com as suas idéias,
com a sua obra e: com a sua vida. Em casa, em meio as
papeladas do meu desorganizado arquivo particular,
\_'Oito a rever notas, recortes e outros documentos relaciona-dos com Adroaldo. A sua pasta está crescendo e os
fatos gravados pela memória eu começo a anotar, cuidadosamente_, já a_g<;~racom mais motivação, graças ao a·rti~
godo Prof. Jorge Calmon - dizendo ser Adroaldo um
biografáve], à disposição dos seus amigos, e colegas admiradores.
Adroaldo Ribeiro Costa foi um dos melhores homens
polivalentes que conheci. Este traço marcante da sua
personalidade contribuiu muito para que eu me tornasse
seu_ intransigente_ admirador. o que justificada a- nossa
amizade e -0 nosso convívio, durante longos 35 anos.
Adroaldo passou a integrar a minha família espiritUal,
do mesmo modo que, com certeza, eu fazia parte da sua.
Eramos amigos, irmãos e solidários, especialmente nas
horas vagas do sofrimento, das incertezas e das decepções.
Adroaldo, em verdade não obstante um grande jornalista, o que _ele foi mesmo foi um grande educador, carreira iniciada na década de 30. como professor do Ginásio Santamarense, fundado por seu pai, Arlindo Costa,
em 3 de fevereiro de 1928, em Santo Amaro - uma das
paixões de sua vida. Quem estudar ou conhecer a vida de
Adroaldo Ribeiro Costa, facilmente perceberá que a
educação foi a razão de ser da sua existência. Tanto iss-oé verdade que ele fez da criança o motivo maior de todas
as suas realizações. Para Adroaldo, a criança foi a fonte
perene de toda a sua inspiração. Por isso se explica haver
a Hora da criança, sob o seu com-ando, para não falar de
sua teimosia, existir durante nada menos de 40 anos.
Adroaldo foi um educador, na expressão verdadeira
da palavra. Ning_uém é educador apenas por ter sido professor, pois neste caso se trata, apenas, de um profissional do ensino. Ninguém é educador, tão-somente, por ter
dirigido escolas, órgãos ou in-stituições educacionais.
Não se deve considerar educador, quem apenas escreveu
sobre educação. Do mesmo modo, não é educador at~
guém que ajudou a construir escolas ou, com dinheiro,
serviu à educação.
Ser educador, no meu entendimento, é, antes de tudo,
colocar-se permanentemente_ à serviço da educação. Ser
educador significa sacrifício, renúncia, perseverança,
amor ao próximo, crença no homem e na sociedade, cerM
teza de que o mundo poderá ser melhor. Daí, eu não ter
a menor dúvida em afirmar que Adroaldo Ribeiro Costa
foi_ um dos_melhores educadores que a Bahia conheceu
nesta segunda metade do século que se está acabando.
Adroaldo deixou um vazio na educação baiana, tão
carente de valores- iiestes últimos tempos. Quem fizer o
perfil da sua exísfêOcíã, dirã:: Àdroald6--era uni hOinem
bom, simples, modesto e humilde; Adroaldo não tinha
inveja, não era ambicioso, nãO se preocupava com as coisas materiais; Adrõaldo era um idealista, um sonhador,
que acreditava nos hOmens, na sociedade. na pátiía, na
família e no amor.
Adroaldo Ribeiro Costa, com certC?U, foi um grande
educador. Nos meios educacionais da Bahia, a partir de
1947, .quando trouxe Monteiro Lobato a Salvador, gaw
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nhou projeção, a frenie d-ã HOfa da Criança, revelando
valores novos, m1.1itos dos quais se projetá rum nacio"rlal e
internacionalmente, Embora exercesse o magistério, em
diversos estabelecimentos de ensino, a Hora da Criança

foi a sua grande escola. O seu querido Instituto Normal
da Bahia, hoje, com justiça, Instituto Central de E~u~-
cação Isaías Alves, foi outro lugar onde deixou marcas
da sua atuação c-omo educador. Tornou-se catedrático,
após brilhante concurso e mais tarde seu diretor, realizando uma das melhores gestões de que se tem n_g_tXci.!!.._
na história do ICEIA, oriundo da velha e tradicional Escola Normal da Bahia. Ele amava o !CEIA, por muitas
razões, inclusive por gratidão. Quando a sua Hora da __
Criança atravessou -uma das suas piores crises, foi no"
Teatro do ICEÍA que ele se obrigou, l-enovando forças
para prosseguir a sua longa caminhada.
Na sua vida de educador há outro fato digno de registro: foi o primeiro diretor do Colégio Estadual Joã9_ Florêncio Gomes, missão que lhe foi confiada por Anísio
Teixeira:, ·quandoreSolveu criar a "Secção de Itapajipe"
- do Colégio Estadual da Bahia (o ..Central").
Dirigiu muitos outros órgãos eXCrceu c3rgos, todos
vinculados ao setor educacion<ll, como o Serviço de Assistência aos Menores (Seam), Fund<lção Cultural do E~
tado (Teatro Castro Alves), além de membro do. Conselho Estadual de Cultura. O importante, poi=ém, é que
Adroaldo Ribeiro Cosfa, independente de cargos- e
funções, marc_o_u a sua- presença na vida educaci_onal e
cultural da Bahia. Fez rádio e teatro, foi um grande desportista, escreveu livros, participou ativamente da- vida
pública baiana e se projetou, não só como educador,
também, um grande jornalista.
Exatamente como jornalista foi que ele consolidou a
sua vocação dC edUcador. O Jornalismo -rOí a sua grande
arma a serviço da nossa educação, eSpecialmente durante um quarto de século, escrevendo em A Tarde. As suas
crónicas eram todas marcadas por verdadeiro sentido
pedagógico. Adroaldo escrevi<J. .ensinando. As suas crô_.
nicas, no fundo, representavam lições de amor e solidariedade. Até quando escrevia ·protestante OU recl<~man
do, nos oferecia-lições de humildade, boln senso, perseveranÇ<t, As suas crônicas retratavam traços cfaSua própria personalidade. Nós, __ que o conhecemos de perto e
com ele convivemos, podemos ateStar o quanto de bom,
Simples, humilde, resignado, idealista e sonhador era ·
Adroaldo Ribeiro Costa. As agruras du vida, os sofrimentos, as injustiças e incompreensões nã-o foram suficientes para abalar o seu ânimo, para conter o seu idealismo ou destruir os seus sonhos.
Os seus últimos dias de exislênda, apesar da fatal
doença que destruía o seu físico, foram rriuito sigrlificativos para que compreendêssemos a grandeza do seu
espíríto. Podemos dizer que Adro<lldo morreu em serviço. sonhando com. a realização dos seus ideais, ac_reditandll nos homens, pensnndo no Brasil, na Bahia, na Cidade de Salvador e cm Santo Amaro. Certamente, _os
seus últimos pensnmentos foram voltados para a grande
paixão de SUll vidu: a Hora da Criança, simbolo de sua
devosüo 11 nossa juventude, à causa da Educação.
Adroaldo, •tntes de tudo, foi um grande educador.

e

ADROALDO
Guilherme Hupsel de QU,elra

Nilo é fúcil escrever sobre ufo anligo que partiu. Por
mais justas e merecidas que sejam, as palavrus ficam sem
cor, perdidas no grande mistério da vida e_de seu fim. O
passamento de Adroaldo Ribeiro Costa é notícia que nos
entristece. Mas, o pesar não deve ser apenas nosso. Dt;!vc
ser, além de seus familiares e_ amigos, de toda uma cidade. Cronista de rara sensibilidade, seus escritos na ATar~
de representavam algo de bom e puro. Tinham, assim, o
condüo de amenizar o lado menos venturoso da vida.
Eram crónicas rep:.iss<JdaS de umor e ternura, de velhas
saudades. Seu estilo, sua maneira de ser e escrever

garantiram-lhe um lugar certo e definido na admiração
de. seus leitores.
A velha amizade que no; ligava tinha um denominador comum: à Ho~a da Criança, sua paixão maior. Foi
através dessa sua criação, quando a Rádio Sociedade da
Bahia funcionava no Passeio Público, que nos tornamos
mais íntimos, à maneira de dois irmãos ligados pelo co·
ração.
Recordar esse tempo é o mesmo que relembrar as generosas sem~nte;> que um homem de bem plantou, estendendO_ os braços às crianças_ da Bahia, acolhendo-as
como um pai, conduzindo-as para-:,s caminhos da arte.
Um belo tra9alho que n[Jnca deverá ser es.qu~ddo, tal a
sua- iiTtportânciél, os bons frutos colhidos.
Não é fácil, rep~~imos, escrever sobre um amigo que se
foi. Sobretudo, um amigo que derramou muitas luzes,
fino c educado, cultor dos brios da família baiana. Muitos! ~erÍameme, já fizeram o elogio de sua marcante personalid;de. Às palavras ditas e escritas queremos ju~tar
as n-Ossas, num modesto preito de reconhecimento e admiraç~_o ?O b_g_m Adroélldo, que Q_uncadeixou de ser menin~ P~fque ama vã. a todos -eles.
Certo dia, numa de nossas visitas à terra comum, reenM
co_ntramoS"ç 3:migo em plena redução._ Foj, para nós, um
imenso praZer poder rever, depois de tantos anos, o talentoso Adroaldo, amável e atencioso, como ~empre,
-ilustrando çom_ a su~ inteligêgcia uma ~rônica qualquer.
Ficamos com essa imagem. A última çle um reencon- _
tro salutar, amigo~ greso ás coisas_do coração. Não falemOs d~sSa coisa incômoda que se chama saudade. Antes,
- que-ie"mos pedir a Deus toda a paz do céu para o bom
Adroaldo, que, certamente, há de encontrã-la porque foi
justo e hÚm_ano. Que os. meninos da_l:lora da ÇJ::iança,
hoje, -homerls feitos, possam, sempre-. recordar para os
seus filhos c netos a história de um homem que dignificou a vida,_ que soube, c~mo poucos, engrandecer toda
u1pa exJstêncía.
VAZIO

Realmente, é muito difícil dizer neste espaço tudo o
_qtiC--ele representou para mim. Ele era uma peSSo-a de
temperamento muito forte, como todo mundo sabia,
mas tinha um coração como cu nunca vi em toda minha
vida. Era uma pessoa humilde, pura. Se desse um carão
em qualquer pessoa, na mesma hora se arrependia e pedia desculpas.
Adroaldo me deu amigos que, hoje eu digo e re-pito,
são uin património humano muito grande, que não daria
para citar todos aqui, vou dizer alguns: Jorge Calmon,
Arthur Couto, Cruz Rios, Jaime Guimarães, Wilson
Uns, José Berbert, Hermano Gouveia Barreto (de Santo
Amaro}, Paulo Segundo da Costa, Antônio Pithon,
Remy de Souza, Milton Gaúcho, Sodré Martins, Osório
Vilas Boas, Paulo Maracajá, bdio Souza, José Copello,
Carlos Pinto, JtaziJ Beníciõ dos Sintas, Nolito, a família
H.C, Célia Barreto, Atarcílio Barreto, Raimundo Pimenta etc., etc. E sei que posso contar com todas essas
pessoas neste momento de profunda dor.
Para finalizar, gostaria de transcrever a dedicatória do
livro '"'fgarapé". Ele me disse que a minha seria especial.
Escreveu assim:
"Girnãlia querida!
Aqui tem você a história de uma viagem que realmente
já vai ionge.
Ela começou às margens do riozinho barrento que você conhece.. veio vindo, por águas ora mansas ora-encrespadas, até_ chegar ao ponto em que estamos.
O último tre-cho da viagem- que teve muita beleza de
sonho realizado e muita lágrima de perda sofrida- foi
feito com o privilêgio de ter você ao tnêli lado.
E a sua mocidade, tão cheia de amor, foi a coisa mais
bela que me aconteceu, nestas minhas horas de ocaso.
Deus a abc!nçoe e lhe pague por isso. E faça com que
esta aventura se prolongue pelo maior tempo possível
Com um beijo muito terno e muito amor,
Adroaldo, Bahia, 25/7/82."
~E AGORA?

DEIXA~DO

Gimâ1i11 da Siba Santana

Arlina F- Costa Marques

Falar de Adroaldo, numa época como esta é um pouco dlficiJ e principalmente para mim, que já convivia
com ele o dia-a-dia, durante este_ sete anos, e hoje ainda
sufocada pela dor e pala saudade que não me largam _um
instante. Sinto dificuldàde de me expressar como eu gostaria. E de repente lembrei-me do verso de um poema
que ele tinha lido bem antes do seu falecimento, o nome
de cujo autor não me lembro. Só sei que-foi publicado
em um dos jornais, se não me falha a memória o ..Jornal
da Bahia".

sobre o berço de Thais como ftz hã anos
com Artína, eu a contemplo e abençôo"~..
É mais ou menos assim um dos trechos da crónica que
você fez para Thais., minha filha, sua neta, quando ela
nasceu e agora, oito anos depois, me vi debruçada sobre
o seu caixão a contemplá-lo pela última vez.
Puxa tio! h realmente inacreditáveL Você ali, inerte,
morto e eu a olhá-lo c pensar: e agora? Cõmo é que"-vai
ser sem você?
Você que sempre foi o nosso pulso forte, nosso encorajádor nos momentos de dor, quando perdemos nossos
entes queridos. As perdas foram -~norme:s, mas r~tava
ainda você e que não nos deixava faltar nada, principalm~nte amor- e carinho.
Tenho em mãos um bilhete que você me fez uma determinada vez, e qu_e termina assim: "Seu tio _que jamais podcfá substituir o homem excepcional que foi setiJ>ai, mas
que tudo fará para sua felicidade". E fezAh! Quanto você fez pela minha felicidade! Quanta coisa boa aprendi
com você. Os passos mais importantes da minha vida foram dados com sua ajuda, com seu apoio, com sua opiniãO.
Meus filhos não conheceram o avô, meu pai, mas tinham você: o vovô Adroaldo que eles tanto aprenderam
a amar.
Thais, principalmente, por ser mais velha, já uma mocinha, ficou arrasada com seu desaparecimento.
Soube pela diretora da escolinha dela que em uma festinha, realizada lá, tocaram o Hino do Babia, e ela chorando muito pediu à pró que tirassem a música: que ela
não agilentava rTiais ouvir o hino feito por você, sabendo
que você jã tinha morrido.

O poema começa assim:
"Do alto me vem uma saudade
Saudade do nada do al.ém
Talvez, saudade inexplicável
da tristeza que nunca me deixa
QUem sabe, saudade do amor que não vem ... "
E é justamente isto que e_u sinto. Uma saudadcinfl_nita
e uma lembrança viva de Adroaldo, tanta que às vezes eu
fico a pensar que ele ainda está vivo e quando saio e volto tenho esperança de encontrá·lo e isto para mim é um
impacto muito grande. Fico a recordar coisas, brincadeiras, às vezes em que nós safamos juntos para VáriaS cá~~
m~morações, como por exemplo a missa dos 70:anos de
A Tarde, missas de aniversários da "Hora da CrianÇa",
aniverSários de pessoas amigas, homenagens que eram
feitas a ele, como a última que foi a entrega da medalha
"Barão de Mac<Júbas", no ICEIA, lançamento de seu livro "lgarapé", do disco da Hora da Criança, o Seminário da Cultura da Brincadeira, organizado pela Hora
da Criança, sem contar as vezes que viajávamos juntos
p:na Santo Amaro e para Muritiba, onde ele gostava de
fiçar tUJ._y_ar~nda deitado na rede para sentir o ar puro, e
principalmente à noite, quando era tempo de lua cheia.
Que saudade, meu Deus!

~'Debruçado

Não dá, não dá para acreditar que você já não está
mais aqui com a gente.
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Mas é a vida, não? O caminh-o-de nós todos é esse, só
que não aceítamos=n-unc3, nias."' estamos aí, partindo

para diante, pedindo a Deus que nos dê forças e resig~
nação para enfrentar mais essa.
Ficou seu nome, sua obra, sua lembrança, porêm, tenha certeza que nós não deixaremOs jamais de cultuar
sua memória e levaremos até o fim da nossa vida o orgulho de ter sido da família Ribeiro Costa.
O nosso papo hOje é Curto, p-orque tudo que tenhopara dizer-lhe não Cal:ie aqui nem em nenhum papel.
SONETO~

PARA ADROALDO

Magela Cantalice
Eis agora um vazio neste CantoQue Adroaldo povoava de cultura,
Deixando entrever também o encanto
Que tinha como esplêndida criatura.

vender ingressos. Das duas, uma: ou entrou miuto
tàrona, ou imprimiram e venderam ingressos acíina
da lotação oficial do ginásio, que, segundo o DEFER, _é de 25 mil pessoas.
Nas arquibancadas, o clima era pio·r que nas cadeiras, pois, além da lotação está acima do seguro, o
público era bem mais mal-educado. Um rapaz, José
Luís Uns, de Taguatinga, quebrou a perna e teve
que ser carregado Para fora do ginásio e inuitas pes:.
soas saíram feridas. Um policial - que não quis Se
identific~ perdeu um revólver quando passava
-através da multidão. Na tribuna de Imprensa havia
de tudo. Um funcionário do DEFER preferiu abrir
-a porta a vê-la arrombada.
'O pOliciamento, com um contingente de 180 SQI::.
dados, foi muito peqüeno para·o giande público. E
não há desculpas, pois ninguém esperava menos que
a lotação completa."

Como poeta, era o araUto da ternura,
Um menestrel ridente de acalanto,
Que transformava o fel numa doçura
Ou num sorriso transmudava o pranto.
Sem rompantes de orgulho, sem alarde,
Ele fez desta página de A Tarde
Um lampejo de amor em prol da criança.

E agora, que se foi pra eternidade,
Só nos resta o sabor de uma saudade
E o consolo final de uma esperança!
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto}- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
É preciso mais seriedade dos poderes constituídos do
Governo do Distrito Federal, quando dos acontecimentos de grande movimentação popular. Já houve vários
casos desagradáveis e ainda agora, no último domingo, o
que se viu no "Ginásio Presidente Mediei" bem exemplifica o que assinalamos.
Tem sido uma constante, nos últimos espetáCU.los realizados no Ginásio de Esportes do Centro Desportivo
Presidente Medicí; O Vísível excesso de lotação de espec·
tadores.
Oficialmente, a arrecadação do jogo de vôlei entre o
Brasil e o Japão foi de Cr$ 50.256.000,00 com 25.042 pa-gantes, havendo, ainda, o registro da presença de mais
5.000 menores de 10 anos. O pró}:lrto Correio Brazlllense
ao retratar o jogo afirma em manchete;·_o~~o Brasil dá
show para 35.000 pessoas e vence o Japão".
Mais adiante, aquele órgão de imprensa assim se manifestou sobre o assunto, em sua edição de 26 do corrente:

"MUITA GENTE PAGOU E NÃO ASSISTIU
O JOGO
. "A FEBRAVO é quem vai responder pelo excesso de lotação verificada no ginásio". A a_firmação é
de um funciõnãrlo do DEFER, que fez questão de
frisar várias Vezes que o órgão não tinha nada coo\ o
jogo e sua única obrigação foi ceder o local e colaborar com os promotores,''lnclusive, não havia
nem o nome do DEFER impresso nos ingressos,
como fazemos quando a promoção é nossa".
Muita gente sem ingresso entrou e mais pessoasainda, com ingresso na mão, não conseguiu entrar,
sendo raros os casos de _quem recebeu de volta seu
dinheiro. Jã no fina! do primeiro set, enquanto cen...
tenas de pessoas estavam aglomeradas em frente à
administração do ginásio, tentandó réceber o dí1
nheiro de volta, já que os porteiros não permitlam-1_
entrada, as bilheterias continuavam normalmenteQ'

Esse fató foi uma repeticão do que ocorreu no dia 18
do corre-nte mês e no ano quando houve a sUperlotação
do ginásio no sbow do conjunto "Balão Mágico", com a
agravante de que a grande maioria dos presentes era
criança. Convém, ainda, salientar que neste dia houve
um início de tumulto no momento em que inadvertidamente apareceu uma enorme labareda, com a finalidade
de alimentar o balão, que representa o símbolo do conjunto.
Venho, portanto, respeitosamente, solicitar que, a
douta Comissão do Distrito Federal manifeste juntó à
Secretaria e8pecffica a estranheza e apreensão pelos fatos
aqui assinalados, bem como sugerir que, nos contratos
de cessão, existam cláusulas proibindo a venda de ingressos acima da capacidade do ginásio e, em caso do não
cumprimento desta disposição, fica o DEFER autorizado a cassar a concessão existente, devendo, ainda, jamais
contratar com as entidades infratoras.
Na certeza de que estou colabOrando para a segurança
da população do Distrito Federa!, procurando, preventivamente,_evitar um acidente de seriíssimas proporções,
como membro da Comissão do Distrito Federal, nesta
Casa, cabe-me ressaltar que fatos como esses citados não
Qeveriam se -repetir, na Capital do Brasil, cidade que deverá se orgulhar de ser composta de uma população das
mais educadas do Brasil.
Peço, Senhor Presidente, Senhores SenãdõfeS, que o
dinâmico e_eflciente Presidente da Comissão do Distrito
Federal, Senador Alexandre Costa, faça sentir as autoridades que _o Senado e especialmente a Comissão dedicada aos problemas do Distrito Federal estão preocupados
com esses inusitados acontecimentos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O S]J. PRESIDEN"I:E (Aimir Pinto)- Concedo a palavra -ao nobre Senador Jutahy MagalhãeS. ~O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Sena.dores:

Jornal mineiro, em editorial de ontem, teceu algumas
considerações dignas de comentário, neste j)fenário, a
respeito do rio São Francisco.
Relata que muitos levantamentos e estudos se fizeram
sobre o curso d'ãgua, no sentido de atualizar suas potenciaHdades e definir as formas de seu aproveitamento económico. Mas; que-c_oncretamente o que se fei foi pouco,
jã que são, de certo modo, isoladas as realizações concernentes a Três Marias ...salda da irriaginãção criadora de
Juscelino Kubítschek" e Paulo Afonso .. "produto do
âdealismo de Delmiro Gouveia, cuja materialização muito ticõll ã dever à devoção empreendedora de Apolónio
Sales".
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À parte estes projetas e a barragem de Sobradinho, co- ffienta () Estado de Minas, nada mais houve que projetas
esquecidos e frustrações acumuladas.
Para sacudir esta inércia programa-se em Belo Horizonte, a partir de hoje, uma íniciativa iilte-ressante. Seu
objetivo Ç: "reunir representantes das instituições familiarizadas com a realidade do São Francisco e estudiosos
que se empenham em localizar alternativas para a sua exploráção, num grande foro de debates, do qual pudesse
sair a definição de um projeto Integrado, capaz de agrupar as diferentes potencialidades que ele apresenta."
Para a realização do Seminário intitulado ..São Francisco - um riO de esperança" a Associação Comercial
de Minas Gerais convOca a p-articipação dos organismos
federais, estaduais e municipais envolvidos com a questão.
Não se pode senão aplaudir a iniciativa num momento
em que do São Francisco só se tem noticiado Q_ "grande
desastre ecológico", que fez poluir suas âguas, envenenar
seus peixes, comprometer Paulo Afonso e até mesmo ceifar vidas humanas.
A opinião pública consternada aguarda para a próxima quarta-feira o laudo oficial e definitivo Que confirmarã quem foi o responsável pelo ato ilfcito: os detritos de
usinas regionais ou a utilização de agrotóxicos.
Qualquer que seja o resultado final do exame não hã
dúvida de qUe foram inadmissíveis os resultados produzidos pela contaminação, que clama pela efetiva punição
dos culpados.
E não apenas isso: é preciso que se tomem todas as
precauções necessãríiis -para que a população ribeirinha
seja educada no sentido de conviver com o dano e minimizar as suas conseqUências prejudiciais para o organismo humano e a harmonia ecológica.
Não podem as autoridades permitir que se manifeste
apenas em prejuízos e desesperança a força multiplicadora-de resultados que esta grande bacia fluvial contém.
Nem que as pessoas jurídicas, os entes_ estatais ou paraestatais, que, muitas vezes, se manifestam como agentes poluidofes dos grandes rios, acoberem suas práticas
danosas pela quase imunidade, que ostentam aos tipos
de sanções previstas pelo Direito Penal.
O simples pag-a:mento de uma: multa ou mesmo a interdição e o fechamento de estabelecimentos criminosos
muitas vezes, não são punição proporcional à gravidade
da falta que cometem contra a nature~a.
Neste ponto, aliás, não se pode se não felicitar o Ministro Nestor Jost por haver manifestado publicamente a
sua intenção de trabalhar para que uma legislação mais
severa e atuante possa ser implantada no Brasil para punir, e- eventualmente, prevenir estas práticas duvidosas.
O que não nos iiT!_pedeLcomo parlamentares, de ir trabalhando nesta via para que os rios brasileiros possam
cumprir a sua vocação de veículos de integração nacional, fon-tes de energia elétrica e bases alimentares de populações ribeirinhas carentes.
- Se, como jã dizia_'? CorãO., -;.criamos da água toda coisa que vive" é preciso ultrapassar as constatações poéticas para atingir princípios legais capazes de amedrontar
(e realmente punir) todo aquele que altera a qualidade da
água e prejudica com isso a vida do homem e de todos os
seres _que dela dependem.
Para cQnduir: Sr. Presidente, faço constar deste pronunciamento o editorial do Jornal do Brasil do dia 21 de
março, sob o título ... Grlto de Alerta":

·-"O dt:sastre ecológic-o do rio São Francisco, tor- nado estéril e contaminado por um longo trecho, é
dos que deveriam colocar a consciência riadonat ein
estado de alerta e de indignação. O São Francisco jâ
foi chamado, com toda a razãO, de. "rio da amizade
nacional". ~ um símbolo brasileiro no mesmo nível
em que o Tâmisa o é para os ingleses, ou o Reno
para os alemães.
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O desastre, entretanto, vai além do simbólico. Se

trá rio, inómeras manifestações de descaso pelo nosso sis-

o Túmisa oc_upa, na Inglaterra, um lugar parecido

tema educacional, partidas lamentavelmente daqueles
que detêm a .estratégica função de abrir~ de fechar os cofres públicos.
Exatamente neste momehto, te_cnocratas insensíveis
estão a debruçar-se sobre fórmulas maifazejas destinadas
a burlar a Constituição ~-deixar de executar o que deter-mina emenda apresent~da por este Congresso Nru:ional,
mandundo aplicar na manutenção e desenvolvimento do
ensino 13 por cento da receita federal proveniente de impo~tos. Voltaremos oportunamente a este assunto.
O que des.ejo assinalar agora é aquilo_que afirma o
tvfj_nistrQ-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
na aula magna proferida no_ IT A: "No processo de des-envolvimento, a educação deve_ser..considerada um investimento e não apenas um serviço social~'. ~nfelizmen
te, JUmenta toúnbém- o Brigadeiro WaJd_ir._\f;t_~concelos,
"'eSte cOnceito nãõ eStá- suficientemente _enrillzado em
nossa mentalidade e tem sido de difícil aplicação".
Mostra também o Ministro que o ensino da ciência e
da tecnologia, a que se dedica o Instituto Tecnológico da
Aeronáutica, deve pautar-se ror padrões de excelência.
''Qualquer país que não tenha e não incenth·e escolas de
excelência", adverte, "está fadado ao subdesenvolvimen~
to". Isto é verdadeiro cm qu~lquer regime político e em
qualque país do mundo.
Precisamente por meio de um bom ensino é que se
·consegue formar o que o Brigadeiro chama de "mentalidade apropriada para o desenvolvimento". Esse descn-.
volvimento, objetivo comum de todos nós, de toda a
Nação brasileira, só pode resultar de uma mentalidade
gerada atruvés de um processo. continuo, de geração parã
geração. Conforme assinala o Ministro Vasconcelos,
"somente uma escola poderá propiciar o ambiente necessário para que isto aconteça".
Tal espírito já estuva presente na criação do Instituto
1ecll01ógico da- Aeronáutica. Observemos o que já .alcançou a indústria :.Jeroespacial brasileira. O País conseguiu gerar uma tecnologia de ponta, produzir aviões,
expcfrtá-los para inúmeros pontos do planeta, desenvolver bases para o l<tnçamento d~ arte(a tos espaciais. Isso,
p·orém, não veio de unl só golpe, não surgiu do dia para a
noite.

ao do "Big Bem", e se o Reno foi imortalizado pelas
óperas de Wagner, o São Francisco é meio de vida
para inumeráveis populações d'o interior. É um rio

de vida, de u-Õl-momentci rara o outro transformado
num rio morto.
As primeiras imagens jã deveriam bastar para
provocar sobressalto: a dos imensos peixes de água
doce liquidados pelo envenenamento .das, águas.
Mas por trás dessas imagens, está a realidade ainda
mais dura de multidões privadas do seu meio básico
de subsistência.
As causas do desastre ainda não estão es.clareci-

dds.

1: preciso que o sejam, o quanto antes, pois o

p3ís acaba de contrair mnis uma imensa dívida consigo meSmo, e com ·os seus habiwntes_. Mas por trás
da causa imediata, pode-se avistar o rastro de uma
antiga herança de irresponsabilidade e deseducação.
Pas..c:;ados cinco sé_culos da chegada dos prirneiros
europeus a estas bandas, ainda não nos livramos de
uma atitude predatória que era, em boa parte, a dos
primeiros cofOnizadores. Ainda não estamos acostumados a _enxergar o pars como uma realidade integrada, algo a ser construido, posto de pé. A visão
ainda é, freqUentemente, a do interesse mais imediato, a do ob$túculo a ser superado pelos métodos
mais sumárióS.
Não se pode esquecer, numa discussão desta natureza, os obstáculos de outra ordem que são colocados :.ln te a atividadc econômica pela presença ex·
cesslva do Estado. O primeiro grande predador é o
Estado, com _a sua burocrucia cara que gosta de
manter-se à __c_usta dos setores produtivos. Estes.
acuados, podem lançar-se, por sua vez, ã política da
terra arrasada- e <~.tê_ por questões sociriis:.-uma
fábrica que fecha são centenas ou milhares de empregos que se acabam.
De um e de outro lado, pagamos agora um preço
muito alto pela formaç3o ainda escassa das mentalidades. Falta inteligência- e falta eduC<tçãO. t, en-tão, tudo se transforma numa guerra mesquinha
onde o_São.FranciscO acaba de ser ferido violentamente.
Que es_te_crime sirva ao menos de alerta. O Brasil
cresceu, nos últimos anos, e agora enfrenta problemas de países grandes, com mazelas específicas do
próprio mundo desenvolvido. Esses problemas e
mazelas não podem ser enfrentados com o deso_rganizado amadorismo que caracterizava o país a"ntigo.
Estamos obrigados a crescer- e a superar as hóssas
carências mais graves, inclusive de orgailização social. A não ser asssim, chegaremos a envergonharnos do pais em que vivemos." {muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pron_uncia o sediscurso,) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma vigorosa profissão de fé no papel que a educação
tem a desempenhar no mundo moderno e, mais especialmente, en:1 um país em via de desenvolvimento. como o
nosso. Esse é o principal sentido do importante pronunciamento que acaba de fazer o Brigadeiro Waldir Vasconcelos, Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas, nu aula inaugural dos cursos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos.
N~ verdade, é de se lamentar que não haja, na cúpula
governamental, muito mais .autoridades tão capazes de
compreender- e., mals do que isso, de proclamar- a
necessldade de..se coloc.ar a educação como um investirnçnto no futuro, na forma pela _qual se coloca d
Tenente-Brigadeiro Vasconcelos. Encontramos, ao coo-

~uinte
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Como está recordado no pronunciamento do Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas, não se procurou
criar errt 'primeiro lugar a indústria ai:ronáutica. A époCa
de criação do lT A, o Brasil não dispunha da massa crítica de te~.:nólogos, de engenheiros, de cientistas para suportar tal indústria. Por isso mesmo optou~se "por formar a mentalidade e a capacitação endógena necessária
'para que tal indústria mais tarde florescesse". -Assim, na
década de 60 esse flq_rescimento ocorreu de. forma natural, como uma continuidade do processo iniciado ariós
antes.
A partir dessa base é que a educação, a pesquisa e a ln:
dústria, em uma inter-relação continua, indivisível,-chegam aos resultados concretos, palpáveis, envaideced6res
que podemos hoje constatar_ 1!, no caso, uma linha que
parte do ITA, passa pelos institutos do Centro-Tecnológico da Aeronáutica, atinge a indústria e culmina nos
produtos finais de nosso setor aeroespacial, para utilizar
as palavras do Brigadeiro Waldir Vasconcelos.
Esse ê, fllOStra ele, o modelo de ensino adotado como
matriz para o ITA. Um modelo que tem como ponto
alto encarar a educação como uma variâvel estratégica
da mais elevada relevância para qualquer intenção, plano, -projeto ou programa de desenvolvimento. Atrair
cérebros, obter os melhores professores, deles conseguir
que ministrem à nossa juventude sua experiência, cons,titui a melhor forma de transferir_ tecnologia. Criar um
ambiente que estimule a pesquisa e o processo criati;>'O
representa o melhor caminho para que vingue o desenvolvimento científica e tecnológico que desejamos. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pTcsente sessão; designan·
do para a sessão ordínária_ de umanhà a seguinte.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do_ Senado
n"' 120, de 1981-_ Complementar. de autoria do Senador
Cunha Lima, que acrescentu dispo:>.itívo U Lei Complementar n» 26-~ Cie 11 de setembro de ! 975, qUe Unifiéou o

PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob

n~s

858 e 859, de 1983, das Comis~

sõ~s:

-de Constituição e Justiça, pelu constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorúvel.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
127, de 1982. de .autoria du Comi.'ts~o Par!ame.ntar de Inqu~rito, que aprqyp a~ conclusQes e recomendações do
re!atório da Comissão Par!urmentar de Inquérito instituída pela Resolução n~' 69, de 1978, tendo
PARECERES, sob n9s 1.090 a 1.092, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça- l~' pronunciamento: pela
constitucionalidade ejUridicidade do Projeto e da Emend<J._ de Plemírio, com duas Sl!bemcndas que apresenta; 29
pronunciamento: pela eonstitucionalidude e juridicidade
do substitutivo da Comissão de_ Minas e Energia; c
......=.-de Minas e Energia, favorável. nos -termos do substitutivo que oferece.
Votaêão, em turno únic~ do Requerimento n9 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Çomissão E..-.pcdal, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar c avaliar <jenúncias publicadus na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de Petróleo. bem como a estençõ.o de subsídios concedidos ao setor petrolifero. (Dependendo de Parecer da Comissão de Constituiç-ão e Justiça.)

4
Votação, em turno único, do Requerimento n9 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurem a e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do iciso I do art. 418
dO Regimento Interno, a convocaqão do Senhor Minis~
tro Jarbas Gonçaves Passarinho, do Ministério da Previdência e Assistência Social, a fim de que, p~rante o Plenário, preste informações sobre a crise econômica e financeira da Previdêncía e Assistência Social.

5
Votação, em turno único, do Requerimento Jl9 896, de
1983. de autoria da Senadora Eunice Michili!s, solicitan-do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de 5 (cinco) Sinadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa} dias avaliar os resultados da
Zoíla Fraiica'ãe Manaus bem como propor medidas de
reorientaçãO de sua política examin-ando aiftda Õs motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia.)

6
Votação. em turno único, do Requerimento J19 15, de
1984, de autoria do Senador José Jgná.cio, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e-77, do ReSímento Inlerno, a constituição de Comissão Especial Inierml, composta por 7 membros, para, no prazo de um ano, estudar
aspectos relacionados com a agropecuária brasileira.
(DependéndO de Parec_er da Comissão de Agricultura.)
Vo_taçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 16, de 1982, d~ autoria do Senador Lázaro Bar
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boza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,

tendo
PARECERES, sob n9s 817 e 818, de 1983, das ComisM
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.
8
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 2% do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil' opine sobre a escolha
de magistrados que devam integrarTribunais com jurisdição em tOdo o territórío nacional, tendo
PARECER, sob n9 634, de 1983, da COmissão
-de Constituiçio e Justiça, pela inconstituciõ-ilalidade,
com voto vencido do Senador José Ignácio Ferreira:
9
votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a redução do preço de álc_ool para venda aproprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiros, mediante subsfdio, n3.s condições que especifiCa, -tendo
PARECER, SOB N• 710, de 1983, da Comissão- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO Plil-0 SR.
VIRGfLlO TÃVORA .NA SESSÃO DE I6-3-84 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
Srs. Senadores:.
Durante a sessão de hoje foi aqui toCadO, pelas vozes
dos Senadores Itamar Franco, Roberto_Saturnino e nós
próprios, o problema da retenção ordenada, segundo_ouvimos falar, pela SEPLAN,- a SEPLAN, geralmente, é
o Boi de Túnis, sofre põr tudo- de dois terços do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, oidem
essa transmitida ao banco executor, que era o Banco do
Brasil.
Sexta-feira, fim de expediente, c.om a autoridade fazendária maior viajando, justamente no dia de hoJe, pa:ra
a China, com dificuldade para encontrar autoridades outras que pudessem esclarecer o assunto, vamos apresentar, do que colhido junto ao Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, e não do Planejamento, já que o PlanejamentO nada tem a ver ç:om isso, a_s informações iniciais
que segunda-feira serão_aduzidas por outras, quando então em pleno funcíona-meiito a-- ináquina ãdministrativa
do País, mãxime na forma de prestação de maiores esclarecimentos. Mas não vamos deixar de atender ao pregão
do ilustre membro desta Casa e Líder do PTB, Senador
Nelson Carneiro, que achava que não se poderia, até
segunda-feira, durante essas 72 horas, ficar sem uma ex~
plicação sobre o fato. Sem esgotar, portanto, o assunto,
dando como _que uma prévia do que aconteceu, _vamos
aqui transmitir as informações ·que pudemos colher.
O Sr. Alfredo CamPos- Permite V. Ex' um aparte,
nobre Senador Virgílio Távora?
--

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não.
O Sr. Alfredo Campos - Eu gostaria de ler para V.
Ex• e para os demais Senãdores aqui presentes o telex
cuja cópia já passei às mãos de V. Ex•, recebido do Prefeito de Teófilo Otorii, Getúlio Neiva, que também é o
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Presidente da Associação dos Municípios do Vale do
Mucuri.
Passo a ler o telex:
"Para o Senador Alfredo Campos
Código Telex (061) I 156- 1954- 2500
Senado-Federal-- Brasília- DF
Ilustre Senador. Apelamos a V. Ex• no sentido de
tomar posição firme em defesa dos interesses doS
municípios brasileiros, no episódio dli retenção, Por
parte-do Ban-co do Brasil, de 2/3 (dois terços) do valor da quota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que, anunciada pela SAREM para este
mês, está sendo reduzida. Segundo o SecretárioGetal do Ministério da Fazenda, Doutor Mailson
-Nõbregit, co-m qUem falamos por telefone rio início
da tarde de hoje, não está havendo retenção, mas
houve, isso sim, uma informação errada do Banco
do Brasil, repassada aos prefeitos pela SAREM,
pois O-referidO.Banco computoU· verbas que deveriam ser repassadas em abril juntamente com as verbas a serem repassadas às prefeituras em março.
Ocorre que nunca houve esse tipo de erro, segundo
as informações da SAREM sempre corretas. Em
face disso, os prefeitos assumiram compromissos
--que não poderão saldar, se permanecer a retenção
da qual só tomamos conhecimento ontem. As prefeituras estão irremediavelmente comprometidas
c.om o anúncio de um aumento de 102% de suas cotas de FPM e_m março, como resultado do aumento
de -IÕ2% na arrec~dação federal. Houve de fato um
aumento da arrecadação, como todos os jornais noticiam, tendo havido, somente no imposto de renda,
um superávit não previsto de quase um trilhão de
cruzeiros. Pedimos ao ilustre Senador nos apoiar
neste momento difícil, pois é preciso mostrar ao Go-_
verno qúe a expectativa frustada de aumento da receita municfpal acabou levando os municípios a aumentar ainda mais o seu endividamento crónico. f:
preciso mostrar ao Governo Federal que não se
constrói um Pais sem os mUnicípios e que os municípios não podem pagar pelo erro cometido pelo Banco do Brasil. Certos de elevado espírito público de
V. Ex', somos atenciosamente,
Getulio Neiva- Prefeito de Teófilo OtOni-MG
e Presidénte da Associação dos Municípios do Vale
do Mucuri - AMUC."
Ao agradecer a V. Ex• o aparte, em que fui obrigado a
me alongar, porque o telex é extenso, queria dizer aqui,
antes de mais nada, que não se trata puramente de um
boato. Os prefeitos de Minas- Geiais, meu Estado, estão
comprometidos, bem como as suas prefeituras, com esse
decréscimo da arrecadação. Gostaríamos de ter a resposta que V. Ex• nos promete trazer aqui na próxima
segunda-feira, para tranqüilidade não somente dos muni"cípios do meu Estado mas de todos os municípios do
Brasil, grato a V. Ex•

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O aparte de V. Ex•,
eminente Senador Alfredo Campos, vai justamente ilustrar o início de respo~ta que, di;emos, vamos dar, com os
dados-que pudemoS: colher neste fim de tarde, para não
deixar <it<Sassossegado o espírito daqueles que pensam,
como o em mente Líder do PTB, que a resposta, embora
sem ser em toda a sua plenitude, deveria ser dada ainda
hoje e não s~gunda-feíra.
Explica o Ministêrio que tem a seu cargo a gestão das
finanças do País: o_Ministério da Fazenda, já que a SEPLAN não teve coisa alguma com isto, isto é, não foi a
SEPLAN quem ordenou este ato praticado pelo Banco
do Brasil. O Secretário-Geral do _Ministério da Fazenda
nos dá a seguinte explicação, que transmitimos em primeira face; repetimos, protestamos trazer maiores esc!~
recimentos e entrar a fundo na discussão do assunto,
quando necessário, a partir da próxima serriana: "Foi
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um equívoco do BB e da SAREM; clossificarain receita
de março, que deveria ser transferida para o fundo em
.abril, e distribuíram, conjuntamente, com a parcela normal de março. O BB estava transferindo, de uma só vez,
as cotas de març9 e de abril. Em números, a dotação
-normal, a distribuição normal, repito, seria de 158 bilhões de cruzeiros para o FPM e FPE- o Fundo de ParticipaçãO dos Municípios e o dos Estados. E o BB transferiu, não mais 100% dess3: quantia, masjustamente452
bilhões de cruzeiros, ou seja, Cr$ 294 bilhões a mais.
Dois problemas apareceriam se não houvesse o Minis..
tério agido da maneira que agiu, assim diz S. Ex• o Sr.
Secretário-Geral: !<?-Estados e Municípiás não teriãm,
praticamente, nada a receber em abril; 2~>- A Caixa do
Tesouro estava programada apenao; para liberar Cr$ 158
bilhões. Isso afetaria, irremediaVelmente, a programação
da mesma e do déficit público.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fato houve e aqui estã
explicado o porquê, e a maneira que as autoridades federaiS o justificam.
A partir da próxima semana, COm ritais elementos, poderemos dar outras explicações à Casa.
Não houve, ao ver das autoridades, e a nosso ver, tomada de Fundo de Participação de ninguém. _Apenas
houve a retenção daquilo que não pertencia ao Fundo de
Participação daquele mês. Em abril mesmo, só com esses
recursos, ao invés de Cr$ 158 bilhões, eles receberão Cr$
294 bilhões e mais aquilo que deve a arrecadação deste
fim de mês.
Eram, no momento, as explicações iniciais que Unhamos que dar a esta Casa, conforme prometido. (Muito
bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSt UNS NA SESSÃO DE 23/3/84 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tomo conhecimento do que diz hoje o Correio Brazf.
Iiense sobre uma conversa espontânea e pessoal que teve
o nobre Senador Affonso Camargo com um Minístro de
Estado.
Diz o jornal, o que é lamentável, que:
A ida do secretário-geral do PMDB, Senador Affons_o Camargo, ao Palácio do Planalto, para falar
com o General Rubem Ludwig, provocou uma
onda_de indignação e de revolta em seus companheiros de partido de todas as tendências, que lhe custou
o cargo.
E continua:
Desde a sessão matutina do Congresso atê a última sessão noturna, os peemedebistas revezaram na
tribuna condenando Camargo, não só por ter "subido a rampa",- uma expressão, Sr. Presidente, que
-·se torna, hoje, cunhada como pejorativa - como
também, por dar a entender que a campanha das diretas poderá fracassar com a emenda Dante de Oliveira.
S. Ex• ressaltou que sua ida ao Planalto teve por único
e exclusiVÕ escopo, conversar sobre eleições nos moldes
do $istema parlamentarista. Todos sabemos o quanto S.
Ex• tem procurado defender essa forma de Governo,
modelo no qual S. Ex• vê uma das alternativas para asolução da crise atual política do País.
O Senador Affonso Carmago disse mais, que não quer
engil:nar o povo, condU.f3.--que, estã dentro da linha da
dignidade e de absoluta coerência que esse ilustre com~
panheiro tem adotado, sistematicamente, em suas poSições pessoais ou polític-as. S. Ex• lembrou ainda que
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existe um vácuo entre a vontade nacional, expressa nas
concentrações públicas, e o voto dos 548 parlamentares
que somamos hoje na Câmara dos Deputados e no S_ena~
do. E está certo. As explicações do Secretãrio-Ger~l_,_ segundo diz o jornal, não chegaram a con-vencer os dirigentes peemdebistas nem seus própfiOs cOmpanheiros de
u~ grupo mais fntimo,-·que COnSidei-aram o contato do
Senador com o Ministro como, no mínimo, infeliz.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex' um aparte'?

O SR. JOS!: UNS -

Com prazer.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, parece-me, ê
opinião pessoal, que há assuntos publicados no mesmo
jornal que mereceriam, nesta oportunidade, a atenção da
Liderança do Governo, pelo clima de cizânia que o noti~
ciário faz transparecer Como existindo dentro do Palácio
do Planalto. Eu leio para V. Ex•. e leio apenas para s_oli~
citar a·-v.-Ex' qUe traga ao senado e â NaçãO estas expli·
cações, porciue estas- explicações, sim, intiri.SS:ãm à
Nação e ao Senado, em ve~ de v·. Ex•,_.em~ora seja seu
direitO, eVideiltem:erlíe, está- se preocupando corrl assuntos fúteis que sãO da órbita interna ...
O SR. JOSt UNS- V. Ex• me Permita;· colites-to a
futilidade do assunto.
O Sr. Fábio Lucena-.- .da administração do PMDB.
Leio para V, Ex•
ACKEL ACHA QUE DERRUBA LEITÃO
ATt FIM DOMES.
O Ministro da Justiça lbrahim Abi-Ackel, está
convencido de que até o fim do mês o Ministro Leitão de Abreu será afastado da Chefia dO Gabinete
Civil da PresidênCia da República. De acordo com
informações _ciiv_u[gadas- ontem no ·congresSO, por
parlamentares ligados ao Ministro Ackel, elejã teria
colocado uma champanha na geladeira para festejar
a queda de Leitão de Abreu.

Isto, Senador José Uns, é que é grave. Quanto à- intriga - intriga no sentido literário, quero que V. EX• a
compreenda bem- que V. Ex' pretende suscitar com a
ida do Senador Affonso Camargo ao General Ludwig,
essa intriga desaparece diante da gravidade desse fato
noticiado por um dos mais importantes jornais b-rasileiros. Como é que V, Ex• explica essa Champanha do Ministro da Justiça? V. Ex• foi Convidado para a queda do
Ministro Leitão de Abreu? A Bancada do Partido de V.
Ex• foi convidada?
O SR. JOSt UNS- S_enador Fábio Lucena, púece
que V. Ex~ não percebeu o sentido do que estou dizendo.
Não nego que possa haver divergências de opinião entre pessoas, entre grupos ou até entre classes sociãis. Não
é esta a minha preocupsção no momento. A humanidade
é vária, os pontos de vista são diversos, cada um tem o
direito de sustentar aquele que bem lhe prouver, ou que
lhe seja considerado mais de acordo com a sua tendência
humana ou política. Refiro-me, aqui a um problema
completamente_diferente. Refiro-me, Senador Fábio Lucena, exatamente à desnecessidade de exacerbarem-se
tais diferenças. Defendendo, i1ê'sie .instante, o diálogo.
Denuncio o radicalismo como prejudicial à polítfca ~den
tro do seu Partido oU do meu.

_O SR. JOSt: UNS_- se não me (;;:i'lgano, V. Ex• pedeme outro aparte. Concedo~o, com prazer, contanto que
V. Ex• seja breve.

O Sr. Fábio Lucena- Além da notícia publicada ontem pelo" Jornal O Estado de S. Paulo, de que o novo Ministro da Agricultura, Sr. Nestor Jost, estava envolvido
em escândalos financeiros com o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo an-te.s_de sua nomeação para aquele
cargo, fato que também mereceria a explicação da Lide_rança do Governo, há outra revelação, do mesmo Correio Braziliense, da maior gravidade, Eis o que diz ojor~
nal: "Falta credibilidade_ ao Governo, admite Camilo
Penna". Ê o próprio Ministro da lndústria e do Comércio quem diz qu-e o Governo não tem crédito~ São estes
assuntos, nobre Senador, permissa concessa, que deveriam merecer a atenção de V. Ex•, p<i.ra que fossem expli~
cados.

o- SR: JOSt

LINS- Não estou.de acordO com V.

Ex•
O Sr. Fábio Lucena- De-ixe as questões do PMDB
que nós as resolveremos.
O SR. JOS:It UNS- V. Ex• jamais ajudou a resolver
questões do PMJ?B. Ao contrário. V. Ex• pode criar
problemas para o seu partido.
O Sr. Itamar Franco- Não apoiado!

O Sr. Fábio Lucena- Quem quiSer subir a rampa que
suba. NãO me responsabilizo por quem escorregar na
rampa.
O SR. JOSlt LINS- V-. Ex~ disse muito bem, quem
quiser subir que suba. b por isso que estou comentando
exatamente uma atitude contrária a esse ponto de vista.
Há aí um verdadeiro complô contra o Senador Affonso
Camargo. Apenas procurou entrar no Palácio. S. Ex'
não foi sequer manter entendimentos.

O Sr. Fábio Lucena- Mas ele não procurou. Ele con~
versou;- Excelência.
O SR. JOSt. UNS - Isso mesmo. Apenas conversou.. Permita-me então continuar.
V. Ex~ está inteiramente fora do meu caminho. Está
longe das idéias que pretendo expor e analisar.

O Sr. Fábio Lucena -

Em absoluto. Açredito ...

O SR. JOSt LINS --V. Ex' não é nenhum democrata modelo. Mas é um liberal que procura esclarecer fatos
abertamente e com equilíbrio. Aqui mesmo V._ Ex'tem
acUsado acerbam ente a muita gente, fugindo exatarnente
-Cios caminhos dos confrontos com a verdade.
O Sr. Fáhfo Lucena _:A propósito, ataquei e vou continuar a atacar dentro da lei. Este é o meu díreito.
O SR. JOS.t UNS - V. Ex• continua a atacar, mas·
na hora em que deve chegar às últimas conseqUências.
Ante o julgamento, sei bem qual é a posição de V. Ex•.
O Sr. Fábio Lucena - Jamais atacari<_L V .. Ex', por
exêinplo ou a qUalquer senador do PDS_que_Sà() Lnatacã-veis.

O SR. JOS:It LINS- V Ex• me desculpe, gostaria- de
continuar o meu discurso.

O SR. JOSt UNS- V. Ex.' não tem o direito de falar assim. Pelo que me parece, V. Ex• não é daqueles que
primam por buscar provas às acusações que faz. Peço
pois a V. Ex~ que me desculpe. Continuarei o meu discurso.

O Sr. Fábio Lucena- Se V. Ex• me permite concluir o
aparte...

O Sr. Fábio Lucena - Repito o que dlsse:_ desculpas
- V. Ex• deve pedir ao General Newton Cruz, e não a mim.

O Sr. Fábio Lucena- Ora, que preocupação louvável
de V. Ex'
c

O SR. JOSlt LINS dente:

Di~

ainda o jornal, Sr. Presi-

"Articulado por setores que, des.de a sua indi-caçào para a Secretaria-Geral" - e note~se bem,
que o fato não se origina no memento- "o condenaram por ser biônico, documento pedindo a cabeça do secretário~Geral não chegou, contudo, a
circular entre os deputados que estavam aguardando as explicações do Senador."

$r. Presidente e Srs. Senadores, da minha parte, sou
favorável a um inteiro, sincero e amplo diálogo entre nós
polfticos, mesmo quando não nos entendamos, mesmo
quando haja dificuldades, porque aqui viemos para ana~
lisar problemas, para dialogar e buscar soluções.
O diálogo é a fibra mesma do tecido político. e se es-se
tecido encontra~se, hoje, esgarçado, uma das razões ê
exatamente, a falta de diálogo.
O que estou condenando é uma posição radical do
PMDB, contra um simples encontro entre dois homens
públicos, que, afinal de contas, em nada compromete
idéias, quaisquer programas, quaisquer desejos, ou
quaisquer aspirações políticas do seu partido. Nós, congressistas de todos os matizes, deveríamos, em benefício
da Nação abrir, de uma vez por todas, o coração, permitir a livre troca de idéias, ao sabor da política. Compromissos sim, de'lem ser assumidos ao longo das linhas
partidárias que cada um de nós seguimos. Procuremos
ouvir e consultar o mais possív"el. Assim como procuramos consultar o povo, também devemos consultarmosnos entre nós, homens públicos, que somos escolhidos
exatamente para orientar decisões, em beneficio da
Nação.
O Sr. Cid Sampaio- Permite-me V, Ex• um aparte?
O SR. JOSt LINS - Concedo o aparte a V, Ex•,
nobre Senador Cid Sampaio.

O Sr. Cid Sampaio- Nobre Senador José Lins, quero
estar de acordo com V. Ex• e levar um pouco adiante este
acordo. Permita-me V. Ex• misturar este assunto com as
laranjas do ilustre Senador Passos Pôrto.

q Slt JOS.t L!l';S - V, E.xr faz uma boa misturaum pouco de açúcar nos amargares. Meu objetivo não é
realmente provocar dissensões, mas é exatamente reduzilaS.
O Sr. Cid Sampaio- Primeiramente, cada pessoa tem
os seus caracteres, cada um tem a sua crença, tem os seus
mitos. Pessoalmente admito que todo o territorio nucio~
nal, embaixo e em cima da rampa, pertence a todos os
brasileiros. Seja qual for o recanto deste País, todos os
brasileiros, sejam quais forem as suas cores políticas, devem ter acesso a ela. Evidentemente, esta é uma questão
de ponto de vista pessoal, e cada um tem o seu ponto de
vistll e - como disse - tem os seus mitos, as suas
crenças, as sua idiossincrasias. O fato de qualquer um de
nós, de acordo com as suas crenças e o seus conceitos,
criticar o outro, ê um direito que lhe assiste, principalmente dentro de uma frente democrática, como é a frente
do PMDB. O ilustre Senador Fábio Lucena salientou os
problemas que estão existindo hoje perante o Pafs, que já
não se t~ata mais de questões meramente individuais.
Trata:se, sim, de problemas entre posições e cargos de
Governo, que, se não trabalham em harmonia, podem
levar o País ao caos. São realmente muito mais graves,
realmente requerem muito mais atenção do que um simples ponto de vista pessoal de um Senador do PMDB, de
alguns Deputados ou Senadores do PMDB, com relação
ao processo como trate os assuntos. O Senador Affonso
Camargo explicou a sua visittt; ia tratar de Yiabilizar,
~mo declarou, a discussão das eleições diretas através
da apresentação de emenda constitucional instituindo o
parlamentarismo e opinou, porque ê um ponto de vista
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seu, segundo ele me informou, que s_e no momento a tua!
a Emenda Dante de Oliveira fosse- vOÜtda êla-nào Seda
aprov3da. Evidentemente, ainda há teinPO de mudan"Ça,
e eu, pessoalmente, acredito na aprovação dessa emenda:
Mas, quero aproveitar, desculpe-me a extensão do meu
aparte, e agora para referir-me à guestão gu laranja, a
tese defendida por V. Ex~ Hoje, os indus.tria!s de laranja
pedem socorro, scrcorro_ para poderem desenvolver essa
atividade. Uma região faminta, uma região onde há desemprego em massa, uma região onde as condições naturais possibilitam pouca utilização âa terra. De onde vem

isso'! De medidas- do Governo qUe rcsfringem ·o crêüito e
que seguem a orientação do F}~r1I, medidas que, segundo
estou informado, evidentemente que não quero dar a
esta minha informaçãO o caráter de informação ofidal;
porque ainda não tive- acesso a documentos que a comprovas-sem, mas que a·Banco do Brasil tem aplicado no
Open, no mercado de capitai~. algumas centenas de bilhões de cruzeiros, por imPosição do FMI. que é [iiira enxugar os recursos que devem ser emprestados à prodw;;:ão nacional. 1: possível que exista, ê possivél que não
exista, eu não tenho informação segura, mas é provável
que exista. Isso ê que está causando essa desordem no
problema da le~ranja, isso ê que estã causando o fechamento das fábricas. EntãO, eu aproveito~este meu -aparte
para relembrar o apelo que fiz há poucos dias aqui no
Senado, -da união em torno de problemas cujas solução
visem salvar este País. Inclusive, fa]o noviiiti.ente a V~
Ex~. ora na liderança do PDS, subscrevamos todos uma
emenda constitucional que restabeleça na sua plenitude
as prerrogativas de um Congresso democrático, a- possibilidade de legislar sobre todos os assuntos. De forma
que, na hora em que V. Ex• .chama a atenção, justifica,
eu também justificaria, a posição de um nosso companheiro do PMDB que d-iscUte utn assunto com uffia pessoa do Governo, eu voltaria a apelar a V, Ex•, e pediria a
sua concordância, pelo menOs um alento, porque a minha emenda está sendo redigida, para que eu corttinuasse
a minha redaçào com mais entusiasmo, de que é de pensamento dos homens do PDS nesta Casa de, juntos, estabelecermos as condições indispensáveis para que nós
possamos interferir rtos destinos do Brasil. Muito obrigado a V. Ex~

O SR. JOSÍ LINS - Nobre Senador Cid Sampaio,
agradeço honrado o aparte de V. Ex~ confesso, e V, Ex•
sabe disso, que sou um velho admirador_do querido amigo pernambucano que comigo conviveu durante os 5
anos em que fui Superiii.ten(fente"-óa:-SUDENE. Tenho
uma profunda admiraçãO pela sua luta, pelo s-eu trabalho, pelas suas posições, nada arraigadas a pontos de vista extremados. Conheço os seus sentimentos democráticos e a lisura do seu pensamento.
PoiS bem, nobre Senador. fmagine que fosse V. Ex• ao
Banco do Brasil lutar por uma causa tão justa quanto é o
apoio à atividade económica do seu Estado. Regiões sofridas como aquela, pobres, precisam, sem dúvidas e sem
delongas, do apoio creditício do Governo para desenvolver a sua produção, tão ímportante para a econom-ia da:.
quela área. Imagine, repito, que V. Ex• fosse procurar
uma autoridade do Governo para discutir esse PiObfema, como Senador da Oposição, e fosse criticadO p·elo
seu Partido. Não seria isso um verdadeiro absurdo?
Eu não esperava outra atitude de V. Ex•, outro posicionamento. Quanto a espécie, Quero dizer a V. Ex• que_
tenho mantido muitos cantatas com o Banco do Brasil.
Infelizmente, o Banco não tem a tend. do, de modo satisfatóiio, a müitas das reivindicações de crédito para cüsteio e comercialização; para o- desenvolvimento, em geral, das atividades privadas, hoje tão carentes. Isso, porêm, está no contexto dessa política do Governo, de enxugamento do mercado a que V. Ex• se referiu. Mas uma
justiça eU Quero fazer ao Banco do Brasil. PoSsO garantir
a V. Ex' Cj_ue ele tem lutado. Ele que é o maior instrumen:
to de crédito ein todo- este País,- e que penetra· mesino Os
recantos mais afastados da Pátria para levar a sua ajuda.
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Pois bem, posso garantir a V. Ex~ que o Banco do Brasil
-ieiTi ultrapassado, rUais de uma v~:z;, milimfit:S de_ ;,i"plicação que lhe têm sidO- impostos, para atender-a -prOblemas comO-eSse. Tenho esperanças de que o apelo feito
pelo nobre Senador Passos Pórto será ouvido pelo Presidente Osvaldo Colin, pelo Ministro da Fazenda e pel9
Ministro Delfim Netto,_e que o problema será solucionado.
V: Ex~ disse ainda, muito bem, que é preciso que nos
unamos em torno dos problemas suprapartidários. Pois
eu acho que hoje um dos problemas, o maior problema
supiapartidário é exatamente a falta de diálogo entre
nós. Parece que nos acostumamos a viver estanques e no
mom-erlto mesmo em que Um Senador tem a "ousadia"de convei'sãr, de trocar idéias com outra área ê mal interpretado.

O Sr. Cid Sampaio- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOS.t UNS -

Com prazer.

O Sr. Cid Sampaio- Senador, isso tem uma razão de
ser. Este País hoje só tem uma cabeça, um ouvido e uma
boca. Quem ouve o que não interessa ao ouvido miüor,
age em desacordo com a cabeça maior, ou fala alguma
coisa que a cabeça maior não quer falar, ele é escanteado. Haja vista o Ministro da Marinha. Então, o que se
observa é que não adianta o Presidente Colin pretender
conceder crédito à laranja ou a quem quer que seja, porque as decisões são decisões maiores. Portanto, esse entendimento nas questões supra partidárias aqui dentro do
Congresso perderia um pouco o sentido se nós não dispuséssemos a realizar aquilo que a cabeça maior não
quer. Porque, se for para fazer tudo que a cabeça maior
quer, não muda nada nisso, continua tudo da mesma
maneira. De forma que se eu defendo realmente o entendimento geral, é necessário que todos nós nos dispamos
desse atendimento a forças estranhas, a preconceitos es~
tabclecidos e impostos por que se julga dono do Brasil.
De outra maneira nós nada conseguiremos. Daí porque,
cOmo medida número um eu sugiro, e pedí o sinal verde
de V, Ex~. a reforma da Constituição naquilo em que ela
nos tolh~ de legislar sobre diferentes assuntos. Muito
obrigado a V. Ex'
O SR.JOS:I!: LINS- V, Ex• tem alguma razão. Mais
uma vez estamos de acordo. Há realmente uma única
oríentação que V. Êx• configura como sendo uma única
cabeça, Mas nada impede, nobre Senador Cid Sampaio,
como bem V. Ex• diz, que nós, que sentimos os problemas na carne e que representamos o povo; nós que buscamos soluções pã.i'a as suas questões, nos unamO-s para-ajudá-lo. V. Ex~ fez, aliás, uma comparação_ ~uito interessante: no caso, de que trato, nobre Se~ador Cid Sampaio, ·a cabeça única do Deputado Ulysses Guimarães
funcionou como um guilhotina, cortando, violentamente, a boa vontll.de do Senador Affonso Camargo justo
quando ela buscava diálago. Não sei s_e foi somente a
orientação do presidente do seu Partido, mas firmo-me,
na palavra de V. Ex' para reforçar essa tese geral: a de
que é predso que haja mais receptividade ã expressão do
pensamento de cada um sobretudo quando esse pensa~
menta não compromete a doutrina ou orientação dos
partidos.
Eu agradeço mais uma vez o aparte de V. Ex'.

o·

sr~-- Passos--Pôfto .:.:..---Nob·re-·senado-r--JOSbpermite-me V. Ex• um aparte?

Lills,

O SR. JOSlt LINS- Com o maior prazer, nobre Senador Passos Pórtõ.
O Sr. Passos Pôrto - Gostaria de participar -do seu
discurso para externa r a minha solidariedade ao eminen- te Senador Affonso Camargo. S. Ex•, além de ter sido
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meu correligionário alguru tempo, é meu amigo, com S.
Ex~ convivo ao !engodos dias aqui da nossa vida no Senado Federal e pude observar em S. Ex• um grande homem público, homem de uma lealdade extrema, decente,
honrado. Tenho certeza que o :seu objetivo, ao ter contato com o chefe da Casa Militar da Presidência da República, foi no sentido de ampliar o elenco de alternativas para a saída do impa!'se institucional em que vive_o
País. O que nos surpreendeu a todos, inclusive a velhos
parlamentares desta e da outra Casa do Congresso Nacional, foi a gravidade das acusações feitas por deputados que usaram ontem da tribuna achincalhando, inclusive, a vida pública desse ilustre paranaense. Aproveito,
então, a oportunidade rara dizer a V. Ex• que estou solidário com as suas palavras, acho, devemos tecer, através
do tear do entendimen:tO, uma nova forma de vida política do País e isto só poderii ser feita quando os homens
que lideram Os partidos roHticos se encontrem e dialo~
guenl. Segundo declarações dele próprio, S. Exf teria ido
ao gabinete do Ministro Rubem Ludiwig, que ê conhecido como defensor do sistema parlamentar de Governo,
discutir essa hipótese ..
O SR. JOSI!: LINS - É verdade. Segundo as declarações do próprio Senador, esse foi o objetivo de sua visite~.

O Sr. Passos Pôrto - Então, acho que o Senador Affonso C amargo deve ser sustentadO por todos nós
porque. naquele instante, S. Ex• representava, inclusive,
o Congresso Nacional, visto q uc é um representante do
povo, além de ser o Secretário-Geral de um partido polí~
tico. o maior Partido de oposição do País. De modo que
S. Ex• ia carregado de autoridade para discutir com um
elemento da política do Governo. Receba, portanto, S.
Ex~., através do seu discurso, a minha solidariedade.
O SR. JOs.t LINS - Agradeço, nobre Senid.or, o
honroso aparte de V. Ex• e ouço o nobre Senador Itamar
Franco, já _ali a postos.
O Sr. ltaniar Franco - f: impressionante essa solidariedade que os parlamentares do Governo prestam ao
-secretáriO-Geral do PMDB. Eu acho que chega a ser
-até...
O SR. JOSÍ UNS - V. Ex• me desculpe, não é ao
Secretário-Gera! do PM D 8.
- - O Sr. Itamar Franco -

Eu mal comecei ..

O SR. JOS.t UNS - Trata-se da defesa de uma tese
que, pela sua generalidade se aplica a um caso exemplar ..

O Sr. JtSmaf- Franco

-

V. Ex~ permita-me, pelo me-

nos ..
OSR.JOs.tUNS- ... ligado a um colega de V. Ex•.
V. Ex~ não confunda ...

O Sr. Itamar Franco - Agora vou dizer, face à intervenção de V. Ex~ no meu aparte, que se tornou até comovente ver o Senador Passos Pôrto dizer que o Senador
Affonso Camargo foi lá falar já em nome do Congresso
Nacional.

O SR. JOSt LINS - Toàos podemos _faia r como
Congressistas ...
O Sr. Itamar Franco- ... É um direito que lhe assite.
É um direito que nós, por exemplo, fundadores do
PMDB, que sOfrenloS em nosso Estados, que lutamos
para implantar esse Partido, nas horas mais difíceis pouca gente, por exemplo, no meu Estado acreditava no
PMDB- nós temos o direito, nós, Senadores José Lins,
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de discordar da ida do senadOr Affonso Camargo, como
Secretúrio-Geral para ter um encontro com o Chefe do
Gabinete Militar.

O SR. JOSt UNS- V. Ex~ garante que ele dialogou
como Secretário-Geral?
O Sr. Itamar Franco- Ele nào se despiu. E acabou o
Senador Passos Põrto diúndo que ele foi na qualidade
de Secretário-Gerill e rerresentando o Congresso 'Jacional.
O SR. JOS:t UNS - O Senador Passos PôrlO certa
fez a sua interpretação,.
O Sr. Itamar Franco -

Ele não se despiu ...

O SR. JOS.t LlNS- Todavia V. Ex~ faz, agora, uma
revelação. Pessoalmente. nào estava a par desse assunto.
Pelo que o próprio s-e-rlãdor disse, ele ali esteve em carâter pessoal..

O Sr. Itamar-Frai:tCo -=--Adfniro sua C<lndur"u, até estou
gostando dela ..

Senador José Lins, a verdade deve ficar bem clara. V.
Ex~ rode fazer os comentários que quiser, é um direíto
que lhe assiste, sobre o ponto de vista defendido pelo Senador Affonso Camargo. Mas nós do PMDB temos o direito, e até o dever. de discordar ou não de S. Ex~ É iss_o
que precisa ficar bem claro. S. Ex~. como SecretárioGerai do Partido. precisa ter cuidado nas suas ações.
porque nelas não se distinguem, no momento, se é um
Senador da República. se ê um simples cidadão ou se é
em nome do Partido. E, particularmente, nesta hora difícil, quando se quer dialogar, vamos dialogar dentro do
Congresso Nacional, como diz V. Ex•, que é a nossa Casa. Não vamos procurar formas- parlamentaristas lá,
quando temos o autor do projeto parlamentarista aqui
dentro do Senado da República. Isso é que precisa ser
visto. Então, o diálogo de V. Ex• é ~m diálogo estéril
porque-v. Ex~ é um homem que não aceita dialogar. Há
poucos dias, numa intervenção. num debate com V. Ex~.
eu perguntei: Senador José Uns, V. Ex•, por exemplo,
vai defender, vai votar as eleições di retas? V. Ex• não
quis dialogar nesse campo.
O SR. JOSt UNS- -Sempre dialoguei. Confirmo a

O SR.JOSt UNS- V. Ex~ não admite desvincular a
responsabilidade do _Secretário-Geral, da liberdade pcssoul que tem o homem público de assegurar o direito à
privacidade ...
O Sr. Itamar Franco- Não há separaç1ío, Excelência!
Ele pode falar com quem ele quiser, mas, no ~omento,
S. Ex• é o Secretário-GeraLdo PMDB. Quer éle goste ou
não, quer V. Ex• goste ou não, ele ê: o Secretário-Geral. f:
isso que eu quero dizer, ele pode subir quantas vezes quiser a rampa do Palácio do Planalto, mas nós também temos o direito de gostannos disso ou nào. ~'um direito
que nos assiste, como hoffiens do partido.
O SR. JOSt UNS- Pois bem, V. Ex• tem o direito
de dar a sua opinião, como eu de dar a ffiinha,
O Sr. Itamar Franco- V. Exf hoje começou dizendo
que queria dialogar, dialogar e, de repente, foi intempestivo com o nobre senador Fábio Lucena.
O SR. JOSt UNS - Gosto do diálOgo e até agradeço a intervenção de V. Ex•
O Sr. Itamar Franco - V. Ex~ disse que queria dialogar e, de repente, cortou, abruptamente, de uma maneira
até estranhável, o aparte do Senador Fábio Lucerla.
O SR. JOSt LINS- S. Ex• nãó estava sintonizado
c_om áSsunto da minha tese.

V. Ex•_que aceito as diretas, mas não aceito que o PMDB
lhes marque a data. Só isso.

O Sr. Itamar Franco-:_- Veja como V. Ex• é contradi-

tório-.

O SR. JOS~ UNS- Se não entendeu naquela hora,
entenda V. Ex• agora a minha posição.

O

s;. Itamar Franco -

Eu não faria tal coisa ...

O Sr. Itamar Franco- Não, veja só, Exceiêrlcia, vamos dialogar. V. Ex• diz que quer dialogar hoje~ Isto não
é muito usual em V. Ex', mas vamos aproveitar essa
sexta-feíra, que n1o é sint<i., para dialogar CQ-n1 V.

Ei' -

O SR. JOS.t LINS- Com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Si.:nador
José Uns, V, Ex• dispõe de um minuto parã concluir seu
discurso.
- -

V. Ex• _é contraditórío.

O SR. JOS€ UNS - Não tenho nada de contraditório.
o Sr. Itamar Franco- V. Ex• é contraditório, não é o
PMDB que está marcando a data ..

O SR.JOSt LINS- O PMDB procura impor a époc a data.

O Sr. ltamar Franco - Essa data, Senador José Lins,
já esta atrasada muitos anos, neste País.

O SR. JOSt UNS- Aceitamos o diálogo; o assunto
deve ser submetido ao Congresso, e que o congresso decida.
O Sr. Itamar Franco- O que se fez? O que fez o De~
p"utado do PMDB e os outros Deputados? Apresentaram
uma emenda _à Constituição, e vamos examiná~ la, vamos
debatê-la.
Pois vamos debatê-la.

O Sr.Itamar Franco- Foi justamente o que perguntei a V. Ex• O que não podemos, Senador José Liris, é
concordar, por exemplo, que o Chefe do Executivo, neste momento em que o Congresso Naciõnal tem que ter liberdade, independência, e há de ter, para deliberar sobre
essa matéria, o Chefe do Executivo, o Excelentisslmo Senhor Presidente da República venha dizer que não aceita
a aprovação dessa emenda porque não se pode cassar o
Colégio Eleitoral. Isto sim é que é uma interferência indevlda aqui no Congresso Nacional e, quanto a isso, não
ouvi a voz de V. Ex•
O SR. JOS€ UNS- Pois vai ouvir. V. Ex• ouvírá ...

O SR. JOS.t LINS- V. Ex.' Senador Itamar Franco,
pode prosseguir com o aparte. O Presidente do Senado é
compreensivo, e nós o respeitaremos.O Sr. Itamar Franco - Os minutos de S. Ex• nós yamos transformar, pelo menos, em 120 segundos. Mas,

O SR. JOS:It UNS - V. Ex•, nobre Senador Itamar
Franco, que é um dos mais brilhantes parlamentares desse Senado ...

O Sr. Itamar Franco -

O.brigado.

O SR.. JOS~ LINS - .•. é, também, um homem de
diálogo e tanto é que, muitas vezes, tenho recebido até
provocação no bom sentído, para debater, com V. Ex•
Isso muito me agrada, por vârias razões. Primeiro, porque considero o diálogo como o único instrumento capaz de nos levar, como nossos Partidos, a um caminho
-de entendimento em torno dos problemas nacionais. Segundo porque dialogar com um homem inteligente como
V. Ex.' torna-se, além de tudo, um prazer intelectual. No
momento, porêm, V. Ex• não é senão mais um dos que
condenam a atitude do Sr. Senador Affonso Camargo.
Infelizmente este ''um a mais" que V. Ex•é, para mim representa muito, pelo seu valor, pelo seu poder de convencimento, pela sua expressão política, pelo seu prestígio e pelo seu brilho. Por isso, a opinião de V. Ex•
preocupa-me profundamente. Não vim aqui, nobre Senador Itamar Franco, absolutamente, meimiscuir nos
problemas do PMDB. Ao contrário. Como diSSe ao
nobre Senador Fábio Lucena, levanto sobretudo uma
tes.e completamente dHerente- a tese da necessidade de
um pouco mais de compreensão para os que buscam o
diálogo. Essa necessidade foi entendida, também, pela
nossa Liderança na Câmara. O nobre Deputado Nelson
Marchezan considerou as criticas do PMDB ao Senador
Camargó como uriia atitude ""antidiálogo". A Nação
nãp_~rovaria. esse radicalismo. Todos esperam, em vet
disso, que o Congresso encontre os verdadeiros cami~
nhos da paz social, da tranqililidade e do trabalho. Espe~
ram que ~ nível de emprego voltç a ajudar os mais
pobres. Não! De modo nenhum estou a criticar o Parti~
do de V. Ex• senão para defender a atitude de um ho~
mem que, espontaneamente e em caráter pessoal, segun~
do as suas próprias palavras, buscou discutir idéias com
um outro homem que. todos sabem, merece o nosso res~
peito.

ca_

O SR. JOSt LINS O Sr. Itamar Franco- Estava. V. Ex• pegou o Correio
Braziliense...
O SR. JOSt UNS -
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O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ nos permita dizer, aqui
- e digo com a minha responsabilidade de fl.rndador do
PMDB, de Senador- O Senador Affonso Camargo er~
rou, porque no momento S. Ex• é o Secretário-Geral do
Partido.

O Sr. Cid- Sampaio - Contando com a benevolência
do Sr. Presidente, eu pedia ainda, a V. Ex•, um pequeno
aparte.

O SR. JOSJ!: UNS- Concedo-o com muito prazer.
O Sr. Cid Sampaio- Senador José Lins, a sua exposição, o carinho com que V. Ex• vem tratando a atitude
do Senador Affonso Camargo, realmente, a nós do
PMDB comove, mas, dentro dessa tese do entendimento, eu pediría a V. EX• que nos desse um sinal verde para
a questão do entendimento global, aqui dentro, porque
nós tOCos estamos velldo, lá fora, que as coisas não-mudam por elas mesmas; o FMI continua a impor, nós assistimos a inflação_ passar de 212 para 230 e tantos por
cento e-as medidas ficarem cada vez mais apertadas; nós
assistimos o Governo insistir, mesmo vendo a depressão
crescer e a inflação crescer. Então, nôs precisamos nos
determlnar a fazer alguma coisa, não podemos continuar
a nos submeter a tudo isso, passivamente, sem sequer reformar a Constituição. Como tão bem disse V. Ex• o
povo quer que nós nos entendamos, para chegar a uma
solução, mas ê preciso que nós ouçamos a vOz do povo.
Qual de nós duvida, hoje, que o povo brasileiro quer
eleições diretas para já? Nenhum de nós. Então, vamos
nos entender em torno disso, vamos trazer aqui essas medidas, vamos Óebatê-las com o compromisso de que prevalecerá o espírito democrático, a vontade da maioria. E,
se noós fizermos isso, aqui dentro do Congresso, nôs estaremos cumprindo a nossa obrigação perante o povo que
nos outorgou procuração para defendê--lo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOSt LINS - Aceito, nobre Senador Cid
Sampaio, integralmente, a sugestão de V. Ex' Não diria,
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talvez, integralmente, porque não me agrada a idêia de
abrir as portas do diálogo, deixando-lhes atravessadas
algumas traves impeditivas.
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guém ignora que o povo argentino apoiou vigofosamin~
h: o governo na Guerra das Malvinas. Mas foi o povo a
maior vítima daquele desvario.

Estes "se", esses _condicionais e eu os tenho ouvido de
muitos líderes do PMDB, que dizem aceitar O -diálogO
mas somente "se as eleições forem já". Ora, esta é uma
atitude inteiramente errada. O "se" deve vir depois. Postas as idéias na mesa, deVemos estudá-las, entendermonos sobre elas, ceder de parte a parte, mas sem as traves
iniciais. Este é o meU pensamento que, acredito: coiócide ·
com o de V. Ex•
Digo mais: alardeiam, aqui e lá fora, quanto a obrí=gação de aceitarmos o clamor _do povo, Mas, antes dessa
obrigação, está o respetto a esse clamor. Esse respeito
nos impõe, porém, uma análise responsável dos seus porquês, das suas causas, e -das condições muitas vezes momentâneas fa(aces e fugaces qu-e lhe dão _origem. Nin·:
guém ignora que São Paulo elegeu um "Cacareco", nin-

Aos líderes,- nObre Senador Cid Sampaio, cabe ~ma
responsabilidade muito grande. Daí por que o clamor do
povo deve ser entendido e aceito, mas exatamente com
motivação para o diâlogo. Ete tem que ser levado à
~nálise das _lideranças, porque as lid~ranças não são somente porta~vozes desses anseios, mas são, ou devem ser,
sobretudo, guias do seu povo. Ignora V. Ex• o poder das
lideranças sobre os povo_s'? Pois este é um fato inconteste.
Os líderes conduzem os povos, e é por isso e só por isso
que devem ouvir e orientar para o bem os seus desejos
maiores. O destino das -nações, aquilo que elas aspiram
de mais puro- e permanente, dtiptinde inexorãveimente,
desSa coísa essencial que é responsabilidade das suas li~
derinças.
--
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Termino, Sr. President~. O objetivo deste meu comentário foi traze_r:a minha solidariedade pessoal a um colega que merece, de nós todos, o maior respeito, mas sem
.qualquer intenção de imiscUir-me nos problemas inter~
nos do PMDB. Isso não tenho o direito de fazê-Ío. O Senador Affonso Camargo, por todos os modos, merece o
nosso respeito. Mere_ce a nossa confiança e, eu tenho a
certeza, Sr. Presidente, que esta confiança, ele a mereCC:
também, do PMDB. É por isto que lamento a severa
reaçào de seu -Partido - um retrocesso no caminho do
entendimento. O Senador Affonso Camargo, tem a mi. nha solidariedade. Ao PMDB desejo que seja mais aber~
to, que aceite e permita o diálogo entre pessoas, porque,
sem este, nunca chegaremos ao diálogo entre os nossos
partidos. o diálogo é, para mim, a fibra mesma do tecido
Rolí~ico qUe deve proteger a alma da Naçào. E a Nação é
tudo para nós. (Muito beml) Era o que eu tinha a dizer,
Sr. Presidente,

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 20•SESSÃO, EM 28 DE MARÇO
DE 1984
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

Nt>s 61 e 62(84 (n9s 89 e 90/84, na origem), de agradecimento de comunic:iÇUO. -----1.2.2- Oficios do Sr.l9-8ecretário da Câmara dos
Deputados
-Referente à aprovação de matéria que menciona.
-Encaminhando à revisão do Senado autógrafos
dos seguinte:; projetas:
-Projeto de Lei da Câmara ~9__ 34/84 (n9_ 91/79,
na Casa -de origCiTI), qUC-ilcreSCenta dispositivo a-Lei
n9 5.988, de 14 de dezembro de-1973, que regula Os direitos autorais e dá outras providências.
-Projeto de Lei da -Câmara n~' 35j84 (n~>
1.656/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que -altera dispoSitiv~s do
Decreto~lei n~' 2.848, de 7 -de dezembro de 1940 Código Penal, e dá outras providências.

-Projeto de Lei do Senado n9 35)84, de autoria
do Sr. Senador Mário Maia, que dispõe sobre o pagamento dos financiamentos dos contratos imobi~
liários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e
do Sistema de Fina-ncia_mento e Empréstimo sob garantíLl hipotecária.
---Projeto de Lei do_ Senado n~> 36/84Comj:llementar, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, que isenta do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM, a comercialização de i_eite in
natura.
· - Projeto de Lei do Senado n~> 37/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera os§§ I~> e
3~> do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho,
de modo deixar estabele.cido na lei que haja assistência aos empregados em to_dos_QS casos de demissão,
independentemente do tempo de serviço.
-Projeto de Lei do Senado~ n~' 38/84, de autoria
do Sr. Seilador Fernando Henrique Cardoso, que
acrescenta parágrafo ao artígo [9 da lei ii.~> 4.090, de
13 de julho de 1962.
~-1.2.4

....::..:--aequerimento

N~>

17/84, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando informações ao Poder Executivo, para
instruir o Projeto de Lei do Senado n9 103, de 1983.
Deferido.

1.2.3 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~' 32/84, de autoria
da Comissão Diretõfa, que re3)u-stã os atuais valores
de vencimentos e proventos--dos servidores ativos e
inatiVo.S do Senado Federal, bem assim os das pensões e dá outras providências.
- P:-ojeto de Lei do Senado n~' 33/84, de autoria
do Sr. Seriador Murilo Badaró, que dá nova redação
ao art. 1~> da Leí n~' 6.879, de 9-12-80; que dispõesobre cancelamento de penalidades aplicadas aos servidores civis da União e dá outras providênciãs.
-Projeto de Lei do Senado n~' 34/84, de autoria
do Sr. Senador MurHo Badaró, que dá nova redação
ao art. 116, da Lei n~"1.711, de28-10-52, que dispõe
sobre a licença especial de funcionário póblico federal.

1.2.5 - Comunicações
DCis- SrS.- Senadores Murilo Badaró e Gastão
Milller, que se ausentarão do País.
__1.2.6 - ComuniCação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que deSigna~
1.2.7 -

pela exploração de petróleo. Gravidade da situação
das usinas de açúcar de Campos -- RJ.
BENEDITO FERREIRA -Críticas ao comportamento adotado pelas Oposições na condução da
campanha das eleições diretas.
SENADOR HUMBERTO LUCENA -Apelo à
Mesa Diretora do Senado no sentido da revogação
de decisão que interditou o Auditório Petrônio Portella, para qualquer manifestação de caráter político
até a data de 25 _Qe abril do corrente ano.
SENADORES ALOYSIO CHAVES E ROBERTO SXTUR li/ I NO - Considerações sobre o assunto
focalizado pelo Senador Humberto Lucena.
O SR. PRES]DENTE- Razões que levaram a
Mesa Diretora do Senado em decretar a medida aludida nos pronunciamentos dos Srs. Humberto Lucena e Roberto Saturnino.
SENADOR PEDRO SiMON - como LfderProtesto realizado ontem, pelos profissionais de engenharia, arquitetUra, agronomia e química. Observações sobre a decisão da Mesa do Senado em proibi i-, temporariamente, a realização de manifestações
políticas no recinto do Auditório Petrônio Portella.
Reparos ao -discurso proferido na presente sessão
pelo Senador Benedito Ferreira.

1.2.8 - Questão de Ordem
Suscitada pelo Sr. Milton Cabral, sendo contraditada pelo Sr. Humberto Lucena e respondida pela
Presidência; rê"latívamente à concessão do uso da pa~
lavra a Líderes.
1.2.9- Discursos do Expeditente (contlnuaçio)
SENADOR BENEDITO FERREIRA, em explicação pessoal- Resposta ao discurso proferido pelo
Senador Pedro Simon.

Discurso do Expediente
1.3-0RDEM DO DIA

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
.......: Apeio às Lideranças políticas do Senado, em favor
da brevidade da apreciação de projeto de lei, em tramitação, que dispõe sobre pagamento de royalties

Projeto de Lei do Senado n~> 120/81 -- Complementar, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975, que unifi-
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Diretor~Geral
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ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor Industrial

Via Superfície:

Semestre
Ano

RUDY MAURER

Diretor .Administrativo

cou o PIS-PASEP. Rejeitado. Tendo usado da palavra os Srs. Itamar Franco, Hétio GUeírOS, OctáViO.._.
Cardoso, Aloysio Chaves, Nelson Carneiro, Roberto
Saturnino, Helvfdio Nunes, Benedito Ferreira, Passos Pôrto e José Lins.
1.3.1 -

Requerimento

N9 19/84, em que o Sr. Itamar--fni.rico requer a inversão da Ordem do Dia para permitir a apreciação
do item n'i' 3 em segundo lugar. Prejudicado por falta
de quorum para sua votação, após usarem da palavra
os Srs. Itamar Franco e Aloysio Chaves. _
1.3.2 -

Ordem do dia ( conünua~io)

-Projeto de Resolução n'i' 127/82, que ·aprova as
conclusões e recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituídã ·pela Resolução n'i' 69~-de 1978. Votação adiada por falta dequo~
rum.
-Requerimento n'i' 857/83, soliêitâ.il'd_o_ noS termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento lnterno, a
criação de uma Comissão Especial, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) -dias~
examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa
brasileira sobre fraudes nos_ fretes de distribuição· de
derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao se_tor petrolífero. Vota~ão adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n'i' 6/84, solicitarido, no_s_ termos
do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério -dã J>revidêricia ·e~AsSlStêilcia
Social, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a crise econômica e financeira da Previdência e Assistência Social. Votação adiada por falta
de quorum.
-Requerimento n9 896/83, solicitando nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno a
criação de uma ComiSsão Esp-éCial Mlsta, compOsta-de 5 (cinco) ·senadores e 5 (cinco) DepUtadOs; para
no prazo-_de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação_ de sua poHtica, examinando ainda os
motivos e- causas da fragilida-de -do modelo aa·z-ona
Franca_de Manaus. Vota~ão adiada por falta de quo~

rum.
- Requerimento n'i' 15/84, de autoria do S.enador
José lgnâcio; soliéitando, nos termos dos arts. 75, a,

.............................. .
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76 e 77, do Regimento Interno, a constituição de ComiSsão Especfaf Iritêrrla, composta de 7 (sete)
membros, para, no prazo de um ano, estudar aspectos_ relacionados com a agropecuâria brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 16/82, de autoria
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado nY 280/80, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
tribUnais cõm jurisdiçilo em todo -o território nacional. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço de álcool para venda a prOprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições qi.le especifica. Vota~ão adiada por
falta de quorum.

de 1979; e do item IV, n'i' VIII, letra a, da tabela anexa à referida lei, daqUele Estado.
2.2.2- Oficio do Sr. l9MSecretário da Cântara dos
Deputados
- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos
do seguinte projeto:
-Projeto de Decreto Legislativo n'i' 3/84 (n'i'
46/84, na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Senhor Presidente da República a ausentar-se do País
na primeira quinzena do mês de ab.ril de 1984.
2.2.-J- Pareceres encaminhados à Mesa
2.2.4 -

Comunlca~io

da Presidência

- Referente à apreciação, na presente sessão, do
ProJetO de Decreto Legislativo n9 3/84,lído no Expediente.
2.2.5- Comunicação da

Lideran~a

do PMDB

1.4- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR VJRG!LJO TÁVORA, como LíderNota do Banco Central do Brasil, sobre a divulgação
pela imprensa, de parte do relató_rio elaborado pela
comissão de sindicância instituída por aquele órgão,
para apurar a atuação da fiscalizção nas empresas do
grupo financeiro Coroa.
SENADOR MÁRIO MAIA - Eleições díretas
para Presidência da República, já.
1.5- DESIGNACÃü DA ORDEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO_ ENCERRAMENTO.

2-ATA DA 21•SESSÃO, EM 28DEMARÇO
DE 1984
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.:L- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal
__ Federal
- N'i' Sf3f84 (n9 102/83-PfMC, na orige"in), encii~
minh::Jndo ao Senado Federal cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso_Extraordinário n'i'
I00.033-3, do Estado do Rio Grande do Sul, o qual
declarou a inconstitucionalidade. dos artigos f'i', 2'i' e
_7? do Dec_reto_n_~_20.637, df: 31 de outubro de 1970:
dos artigos 19 e 29 da Lei n'i' 7.329, de 28 de dezembro

- De subStitU1ção de membro em Com_1ssão Parlamentar de Inquérito.

2.3 -ORDEM DO DIA
~

Projeto de Decreto Legislativo n'i' 31/83 (nY
19/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o textõ do acordo comerci<~Fe11tr_e_o governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino de Marrocos, concluído em Brasília, a 17 de fevereiro de
1983. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Parecer -da Comíssão -de Relações Exteriores
sobre a Mensagem nY 51/84 (nY 52/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Octávio
Luiz de Berenguer Cesar, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e Tobago. Aprovado em sessão secreta.
~Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n'i' 54/84 (n'i' 65/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à defi&eriiÇão· do- Si::nado -a escolha do Senhor Jorge
D'Es_cragno[[e Taunay, Embaixador do Brasil junto à
República da fndia, para, cumulaiiva-meiite~ exefcer
a função de Embaixador do Brasil junto à República
de Sri Lanka. Aprovado em sessão secreta.
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ciona!, pelos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e química, contra o desemprego no

res R uruis do Vale do São Francisco, intitulado .. No-

ta sobre as eleições diretas para Presidência da República".

Pais.

-Projeto de Decreto Legislativo n~" 3(84, lido no
Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões
competentes, tendo _usado a palavra na sua discussão
os Srs. Aloysio Chaves e Itamar Franco. Â Comissão
de Redação.
·
Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n9
3/84, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO - PrÓiesiO
realizado na duta--deünteiri., em todo o território naM

Ata da
2~
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Inauguração da ponte sobre o rio Pojuca, como um dos
acontecimentos das comemorações do ]I' aniversário
-da administração João Durval, no Estado da Bahia.

2.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3-MESA DIRETORA

SENADOR JUTAH Y MA GALHÀES -Considerações sobre a proletarização da classe média .brasiM
Ieira.

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

SENADOR GASTÃO MVLLER- Documento
elaborado Pelo Movimento Sindical de TrabalhadoM

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

20~

Sessão, em 28 de março de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, Da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lomanto Júnior
Âs 14 horas e 30 minutos. acfwm-se preSentes os Srs.
Senadores:

Jorge Kalume- Mário Maia - Fábio Lucena_Raimundo Parente- Odacir Soares - Al6ysio CháVes
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
-Alberto Silva- Helvldo Nunes- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távo-ra....:...- dlrlos Alberto - Martins
Filho - Humberto Lucena - Milton Cabral - Cid
Sampaio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista-_ ~o
manto Júnior- José Ignáclo Ferreira- Moacyr Dalla
- Nelson Carneiro - Roberto Suturnino - Itamar
Franco - Alfredo Campos - Benedito Ferreira Henrique Santillo- Roberto Campos- José Fragelli
-Marcelo Miranda- Lenoir Vargas- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Havendo nú.mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
-O Sr.- -!-"'~S~retár-io-p-roce-der-á-à-leltur-a- do- Expediente;E lido o seguinte

OFICIOS
Do Sr. l~>~Secretário ·da Câmara dos D~putados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~> 34, DE 1984
(N~

O Congresso Nacional decreta:
Art. l~> O art~ 6~> da Li::i n~' 5.988, de 14 de dezembro
de 197.3, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XIII:
..ArL-6~'.

XIII- as obras publicitárias:"

Art. 2~>
cação.,
Art. 3~>

EXPEDIENTE
MENSAGENS JlO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicaçio:
N9 61/84 (n~' 89/84, na origem), de 27 de março do
corrente ano, relativa à aprovação das matérias constanw
tes das Mensagens da Presidência -da República n~>s 247,
de t982; 495. de t983; e 072, de 1984.
N~> 62/84 (n~' 90/84, na ·origem), de 27 de març-o do
corrente ano, relatiVa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidêocia cta República n~>s 375,
380, 392, 393 e 396, de t 983~0FICIO
DI? Primeiro~Secretário da Câmara dos D~putados
N"' 96/84, de .27 do co;·fente, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de lei da Câmara n~ 86, de 1981 (nl' 609/79, ria Casa de oriSem), que
dá nova redação ao caput do art. 899 da Consolidação
das Leis do frabalho, e deterrnma outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 27-3w84,)

91/79, na Casa de origem)

Acrescenta dispositivo à Lei n~> :5.988, de 14 de dezemb.-to _de_ 1973, que regula os direitos autorais e dá
outras providências.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiw
Revogamwse as disposições em r.:ontrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.988, DE t4 DE
DEZEMBRO DE.I973

Regula os direitos autorais e dá outras providências.
TITULO II

V- as composições musicais, tenham, ou não, letra;
Vl- as obras cinematográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da cinematografia;
VII- as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, desde que, pela
escolha de seu objeto e pelas condições de sua execução,
possam ser consideradas criação artística;
Vlii ---as obras de desenho, pintura, gravUra, escultura, e litografia;
IX- as ilustrações, cartas geográficas e outras obras
da mesma natureza;
X -os projetas, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência;
XI- as obras de arte aplicada, desde que seu valor
artístico possa dissociar-se do carâter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas;
XII- as adaptações, traduções e outra~ trall~for-:.. _
núí:Ções de o~ras otiginârias, desde que, previ~mente autofii<ldas e não lhes causando dano, se apresentarem
Cõrtlo criação intéiectuai nova. _

(Às Comissões de Cbnstituiçào e Justiça, de Educarão e Cultura e de Economia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 35, DE 1984
(N~> i.656/83,' na Casa de origem) ·
De iniciai7va do Senhor Presidente da República
Altera dispositivos do D~eto--lei nv 2.848, de 7 de
dezembro de 1940- Código Penal, e dá outras providências.

Das obras intelectuais
CAPITULO I
Das obras intelectuais protegidas
Art. __ 69 São obras intelectuais as criações do espírito,
de qualquer modo exteriorizadas, tais como:
I - os livros, brochuras, folhetos, carta-missivas e outroS escritos;
11 -as conferências, aJocuções, sermoes e outras
obras da mesma natureza;
.
Ifl- obras dramáticaS e dramático-musicais;
IV- as obras cOreográficas e pantomlmicas, cuja execuçã_Q cênica se lixe por escrito -ou por outra gualqu~r
forma;

as

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Decreto-lei n~' 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
PARTE GERAL
TITULO I
Da aplicação da lei penal
Anterioridade da lei
Art. 11' Não há crime sem lei anterior que o
Não há pena sem prévia cominação legal.

defina~
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Lei penal no tempo
Art. 2~> Ninguém pode ser punido por fato que lei
posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude
dela a execução e os efeitos penais da sentença condena·
tóiía.
Parágrafo único. A JeT posterior, que! -_de qualquer
modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores,
ainda que decididos por sentença condenatória trãnsitada em julgado.
Lei excepcional ou temporária
Art. 39 A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração Óu cessadas as circunstâncias que·ao:tetenninaram, aplica-se ao fato praticado
durante sua vigência.
Tempo do crime

Art. 41' Considera-se praticado o crime no momento
da ação ou omissão; ainda que outro seja o mOmento do
resultado.
Territorialidade

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei
brasileira autoiiza a extradição;
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou
não ter aí cumprido a pena;
e) não ter sido o <~gente perdoado no estrangeiro ou,
por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, .c;egundo _a lei mais favorável.
S 3~' A lei Qrasileira aplica-se tanibém ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se,
reunidas as condições previstas no Parãgrafo anterior:
a) não foi pedida ou foi negada a extradição;
b) houve requisição do Ministro da Justlça.
Pena

cumprid~

no estrangeiro_

Art. 8"' A pena cumprida no estrangeiro atenua a
pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.
est~ange_ira

Art. 99 A sentença estrangeira, quando a aplicação
da lei brasileira produz na espécie as mesmas conseqüências, pode ser homologad~ no Brasil para:
I - obrigar o condenado à reparação do dano, a res_tituições e a outros efeitos civis;
II - sujeitá-lo a medida de segurança.
Pu.rágn~fo único. A homologação depende:
a) para os efeitos previstos no-illcíso-1, df: pid1do da
parle interessada;
b) para os outros efeitos, da existêncja de tratadO de
extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de trat~~o. de requisição do
Ministro da Justiça.

Ãrt. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do
praia. Contam~se os cfías, Os meses e oS a-noS PelO c3.1eildário comum.

Lugar do crime

Frações não computáveis da pena

Art. 6<:> Considera-se praticadO O áíriie 00 TUgar ein
que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir-se oresultado.

Art. tI. Desprezam-se, nas penas privativas de Iíberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na
pena de ffiulta, as frações de cruzeiro.

Contagem de prazo

Legislação especial

Extraterritorialidade

es-

§ 2"' • Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:
a) entrar o agente no territóriO naciori:al;

Crime consumado
l -consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Pena da tentativa
-Parágrafo único. Salvo disposição em contrârio,
pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime
consumado, diminuída de um a dois terços.
Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Eficácia de sentenf;a

Art. 51' Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internaciomlf,- ao
crime cometido no território nacional.
§ Jl' Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves
brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro, onde quer que se enconlrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de
propriedade privada, que se achem, respectivamente, no
espaço aéreo correspondente ou em alto mar.
§ 21' t tari1bém aplicável a lei brasileira aos crimes
praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em
pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo
cDrrcspondente, e estas em porto ou mar territorial do
Brasil.

Art. 7~' Ficam sujeilos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:
I - os crimeS:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
b) contra o património _ou a fé pública da lJrlião, do
DistritO Federal, de. Estado, de Território, de Município,
de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação institulda pelo Poder Público;
c) contra a administração pública, po_r quem está a
seu serviço;
d) de genocldio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;
I I - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou
a reprimir;
b) praticados por brasileiro;
c) praticados cm aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em
território estrangeiro e aí não sejam j ulgadóS.
§ I~' Nos casos do incisO f, o agente é pUnido segundo
a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no
trangeiro.

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior,
criou o risco da ocorrência do resultUdO.
Art. 14. Diz-se o crime:

Art. 12. As regras gerais deste código aplicam-se aos
fatos incriminados por lei especial, se esta -~ão dispuser
de modo diverso.

f 5. ·o agente que, voluntariamente desiste de
prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos a tos já praticados.
~ft.

Arrependimento posterior
Art. 16. Nos crimes cometidos sem violênCia ou gra-ve ameaça à pe.'isoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida _de um a dois
tero:.;os.
Crime impossível
Art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime.
Crime doloso
Art. 18. Diz-se o críme:
1- doloso. quando o ag,ente quis o resultado ou assul!li:~ __9_!is?o de produzi-lo;
Crime culposo
II- culposo, quando o agente deu causa ao resultado
por imprudência, negligência ·ou imperícia.
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei,
ninguém pode ser punido por fato previsto como crime,
senão quando o pratíca dolosamente.

TITULO II
Agravação pelo resUltadO
Do crime
Relação de causalidade
Art. 13. O resultado, de que depende a e)(istência do
crime, somente é imputável a QUem lhe deu causa.
Considera-se causa a açào ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
Superveniência de causa independente

*

l~' A superveniência de causa relativamente ind_ependente exclui a imputação quando por si só, produziu
o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se
a quem os praticou.

Relevância da omissão
§ 2~' A omissão é penalmente relevante (juando o
emitente devia epodia agir para evitar o resultado. o -dever de agir incumbe a quem:
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a
pena, só responde o agente que o houver causado ao me_l_l:OS culposamente.
Erro sobre elementos do tipo
Art. 20. O erro sobre elementO conStitutivo do tipo
legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por
crime culposo. se previsto em lei.
Discriminantes
S [9 É isento de pena quem, por erro plenamentejustificad() pelas circunstâncias, supõe situação de fato que,
se Cx.istiss.e,_tornaria a ação legitima. N1o há isen-ção de
pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível
Cofno crime culposo.
Erro determinado por terceiro
§ 29
erro.

Responde pelo crime o terceiro que determina o
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Erro sobre a pessoa

Menores de dezoito anos

§ 3"' O erro quanto à pessoa c-ontra a qual o cri~e é
praticado não isenta de pena. Não se ·consideram, nest_e
caso, as condições ou· qualidades da vítima, senão as da

Art. 27. os-menOres-de-dezoito anos são pCnalffiente
inimputãveis, ficando sujeitos às normas ~~abelec!daS
na JCgislaçãO espêcial.
ArC- 28. _NãO excluem a impUtabilidade-penal:

pessoa contra quem o agenle queria praticar o crime.

Emoção e paixão

Erro sobre a ilicitude do fato

Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O
erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de peM
na; se evítável, pOderá diminuíla de u-in sexto a um terço.

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se Õ
agente a tua ou se omite sem a cons~iência_da i_licitÚ.de ~o
fato, quando lhe era possível, nas circUnstâncias; ter ou
atingir essa Consciência.
~~
Coação irresistível e obediência hierárquica
Art. 22. Se o fafQ é cofru~-tfdo sob coação irresistível
ou em estrita obediência a- ordem, não manifestamente
ilegal, de superior hierárquico, s6 é punível ó autor dâ-coação ou da ordem.
Exclusão de ilicitude
Art. 23. Não há crime quando o agente pfatiCa o fato;
I - Em estado de necessidade;
II - em legíttma defesa;
III- em estritci- CU.mprimeitto de dever legal ou no
exercfcio regular de direito.
Excesso punível
Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.
Estado de necessidade
Art. 24. Considera-se em estado de necessidade_
quem pratica o fatO_ para salvar de perigo a tua!, que não
provoc_ou por sua vontade, nem podia de outro modo
evitar, direito próprio ou alheio, cujo saàificio, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
§ (9 Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
§ 29 Embora seja ra~oável exigir-se o sacrifício do
direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a
dois terços.
Legitima defesa
Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injustaagressão, a tua! ou iminente, a direito seu ou de outrem.

I -

a emoção ou a paixão;
Embriaguez

IJ - a embriaguez, v~l~ntária ou culposa, pelo álcool
ou substância de efeitos anáJogos.
§ J9 .t isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente inca~
paz de ~ntender o carát~r ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
§ 29- A pena pode ser reduzida de um a dois terçOs, se
·o agente; por embriaguez, proveniente de caso fortUito
ou forcei maior, não possuía, ao tempo da ação ou da
omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendi~
mento.

Do concurso de pessoas
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide iúis penas a este cominadas, na medida de
sua culpabilidade,
§ J9 Se a participação for de menor importância, a
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
§ 29 se ilgum- dos concorrente.<; quis- participar de
crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa
pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido
previSível o resultado mais grave.
Circunstâncias incomunicáveis
Art. 30. Não se comunicam as Circunstâncias e as
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares
do crime.
Casos de impunibilfdade
Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigaçãO e o
auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são
puníveis, se o crime não chega, pélo menos, a ser tentado.

TITULO V
Das penas

Das espécies de pena

Da imputabilidade penal
Penas
Inimputáveis
Art. 26. E: isento de pena o agente que, por doença
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, iriteirameriú~
incapaz de entender o caráter ilícito áo fato ou de
determinar~se de acordo com esse entendimento.

J>:> Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em colô~
nià agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§

§ 29 As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de tran_sferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a oito anos deverá
começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a-quatro anos e não exceda a oito, poderã, desde o
principío, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual
O].J in[erior a quatro anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime aberto.

§ 39 A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59- deste código.
Regras do regime fechado

TITULO IV

CAPITUL>O I
TITULO Ill
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Art. 32. As penas são:
I - privativas de liberdade;
II - restritivas de direitos;
· III - de multa.
SEÇÃO I

Reduçio de pena

Das penas privativas de liberdade

Parágrafo único, A pena pode Ser reduzida de um a
dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de
saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender
o carãter ilícito do fato ou de deferminar-se de acOrdo
com esse entendimento.

Art. 33. A pena de reclusão- deve ser cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção
em regime semi-aberto ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.

Art. 34. O condenadO será submetido, no início do
cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para invidualização da execução.
§ J9 O condenado fica sujeito a trabalho no período
diurno e a isolamento durante o repouso noturno.
§ 29 O trabalho será ei:n comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações
anteriores do condenado, desde que compatíveis com a
execução da pena.
§ 3Q O trabalho externo ê admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.
Regras do regime semi-aberto
Art. 35. Aplica-se a norma do art. 34 deste código,
caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena
~ regime semi_-aberto.
§ 19 O condenado fica sujeito a trabalho em comum
durante o período diurno, em colónia agrícola, industrial
ou estabelecimento similar.
§ 29 O trabalho externo é admissível, bem como a
freqUência a cursos supletivos profissiorializanteS~ de instrução de segundo grau ou superior.
Regras do regime aberto
Art. 36 .. O regime aberto baseia-se na autodiciplina
e senso de responsabilidade do condenado.
§ 19 O condenado deverâ, fora do estabelecimento e
sem vigilância, trabal.har. freqüerÍtar curso ou exerc_er
outra atividade autorizada, permanecendo recolhido.durante o período noturno e nos dias de folga.
§ 29 O condenado será transferido do regime aberto,
se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar
os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa
cumulativamente aplicada.
Regime especial
ArL 37, As mulheres cumprem pena em: estabeleci~
mento própríõ, obs·úVando-se os deveres e direitos- ine~
rentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber,
o disposto neste capítulo.

Reclusão e detençio
Direitos do preso
Art. 38. O preso conserva todos os G.ireitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito ã sua integridade tisica e moral.
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Trabalho do preso

Interdição temporária de direitos

CAPITULO II

Art. 39. O-trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os beneficias da Previdência
Social.

Art. 47. As penas de interdição temporâria de direi·
tos são:_
_1- proibição do exercício _de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo;
I I - proibição do exercício de profissão, atividade ou
oficio que dependam de habilitação especial, de licença
ou autorização do poder público;
III -suspensão de autQrização ou de habilitação pãra
dirigir veículo.

Da Cominaçào das Penas
Penas privativas de liberdade

Legislaçio especial
Art. 40, A legislação especial regulará a maté[ía-pre..
vista nos arts._ 38 e 39 deste código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, .os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções.
Supeneniência de doença mental
Art. 41. o· coridenad_o a quein sobrevém doença
mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátricO ou, ã"fallã~ ã Outro- estabelecimento
adequado.

Limitaçio de fim de semana
Art. 48. A límitaçãá de fim de semana corisí.Ste na
obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por
cinco horas diárias, em casa de albergado ou outro esta·
beleciment_o adequado.
Parágrafo único. Durante a permanência po-derão
s~_t:_m_inistradQs ao condenado cursos e palestras ou atri·
buídas atividades educativas.

D~tração

SEÇÃO III
Art. 42. Computam-se, na pena privativa -de liberdade e_ na medida de segurança, o tempo de prisão provisória;-rio Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de inle_rnaçãõ Cm qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

SEÇÃO II
Das Penas Restritivas de Direitos
Penas restritivas de direitos
Art. 43. As penas re"stritivas de direitos são:
I -prestação de se-rviços à comunidade;
II -interdição_ temporâria- de direitos;
III- limifaçàci CfC fim de semana.
ArL 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privada de liberdade inferior a um
ano ou se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente;
III- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como o~ motivos e as circunstâncias indicarem que essa substitUição
seja -suliciente.--Parágrafo únkõ. Nos crimes culposas, a pena priva~
tiva de liberdade aplicada, igual ou superior a um ano,
pode ser substituída por uma pena restritiva de- direl.TõS e
multa ou por duas penas restritivas de direitos, f:kCqafveis simultaneamente.

Da Pena de Multa
Multa

Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao
(undo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de dez e, no mâximo, de trezentos e sessenta dias-multa.
§ -1 !f O valor do dia-multa será fixado pelo Juiz não
podendo ser inferior a um trigésimO- do~ maioi Salário
mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a
cinco vezes esse salário.
§ 29 O valor da multa será atualizado, quando dã"
execução, Pelos índices dei cCúeção l'!_l-onetãria.
Pagamento a multa
-Art. 50. A multa deve ser paga dentro de dez dias
depois de transitada em julgado a sentença. A requeri·
menta do condenado e conforme as circunstâncias, o
Juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.
§ f9 A cobrança da multa pode efetuar-se mediante
desconto- nO vencimento ou salârio do cõnderia-do qÜando:
a) aplicada isoladamente;
aplicada cuinulativamente com pena restritíva --a.-e
-dlrCífõs; --- -

or

concedida a suspensão condicional da pena.
O desconto não deve incidir sobre os recursos
indispensáveis ao sustento do condenado e de sua
família.
c)

§ 2~'

Conversão d_as penas restritivas de direitos
Art. 45. A pena restritiva de direitos co"rivCrte-se em
privativa de liberdade, pelo tempo da pena aplicada,
quando:
I - sobreVier condenação, por outro crime, a pena
privativa de liberdade cuja execução njio tenha sido suspensa;
II - ocorrer o descumprimento injustifiCado da restrição imposta.
Prestação de serviços à comunidade
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade consiste ria atribuição ao condenado de t;uefas gratuitaS jUnto a entidades assistimciiiís, hospitais, escolas, orfanatOs
e outros estabelecimentos congêneres, em -programas cb·
munitários ou estatais.
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as ap.tidões do condenado, devendo ser cumpridas,
durante oito horas_ semanais, aos sábados, domingos e
feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a
jornada normal de trabalho.

Çonvers~o _da

multa e revogação.

Art. 5 I. A multa converte-se em pena de detenção,
quando o condenado solvente deixa d_e pagã-Ia ou frustra i sua execução.
Modo de conversão
§ J9 Na conversão, a cada dia-multa corresponder~
um dia de detenção, não podendo esta ser superior a um
ano.
Revogação da conversão
-- § 29 A conversão fica sem efeito se, a qualquer tempo, é paga a multa.

Suspensão da execução da multa
Art. 52. É suspensa a execução da pena de multa, se
sobrevem ao condt~nucio doença mental.

Art. 53. As penas prfVãllvas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada
tipo legul de _crime.
Penas restritivas de direitos
Art. 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de comi nação na parte especial,
cm substituição à pena p-rivativa de liberdade, fixada em
qUantidade inferior a um ano, ou nos crimes culposos.
Art. 55. As penas restritivas de direitos terão amesma duração da pena privativa de liberdade substituída.
Art. _5_6, _ __As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do art. 47 deste código, aplicam-se para todo o
crime cometido no exercício de profissão, atividade, oficio_, cargo ou função, sempre que houver violação dos
deveres que lhes são Inerentes.
Art. 57. A pena de interdição, prevista no inciso III
do art. 47 deste código, aplica-se aos crimes culposas de
trânsito.
-

Pena de multa

Art. 58. A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos
de_ste código.
Parágrafo único. A multa prevista no·parãgro único
do arL 44 e no§ 29 do art. 60 deste código aplica-se independentemente de cominação na parte especial.

CAPITULO III
Da aplicação da pena
Fixação da pena
Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, â conduta social, à personalidade do agente,
aos motivos, às circunstâncias e conseqUências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá,
conforme seja necessário e Suficiente para reprovação e
prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade
aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Critérios especiais da pena de multa
Art. 60. Na fiXação da pena de multa o juiz deve
atender, principalmente, à situação económica do réu.
§ 19 A multa pode ser aumentada até o triplo, se o
juiz considerar que, em virtude da situação econômica
do réu, é ineficaz, embora aplicada no mâximo.
Multa substitutiva
§ 2~> A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seís meses, po_de ser substituida pela de multa,
ob_servados_QS- cr_it{!rios dos incisos 11 e III do arL44 des·
te código.

Circunstâncias agravantes
Art. 61. São circunstâ""ncías que sempre agravam a
pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I - a reicidência;
11 - ter o agente cometido o crime:
a) por mOtiVo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução-; a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;
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c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificUltou -oU tornou Impossível a defesa do ofendido;
d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortuia
ou outro meio insidioso ou cruel, ou dé que pedi~ resul-tar perigo comum;
-- --e) contra ascendente, descendente, irniào OU cônjUge;
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de h-ospitabilidade;
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente
a cargo, ofício, minis"tt:fio ou profissão; h) contra criança, velho ou enfermo;
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção
da autoridade;
j) cm ocasião de incêndio, naufrãgio, inundação ou
qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular
do ofendido;
I) em estado de embriaguez preordenada.

Concurso de circunstâncias
agravantes e atenuantes

Art. 67. No -concurso de agravantes e atenuantes, a
rc:na d~vo~ ap_r~xima!~se do limite indicado pelas circunstânciaS pref:l_On_derantes, eÕtendendo-se como tais as que
resultam dos- ffi:Otivos determinantes do cr~me, da personãTídã.di!-do Ugente e da reincidência.
Cálculo da pena
Art. 68. A pena base será fixada atendendo-se ao
critério ~do Uil. 59 deste código; em seguida serão consi~
deradas as circunstâncias ateitUaJÚes e- agravantes; por
último, as causas de diminuição e de aumento.
Parãgrãfo único.- No- concurso de cau~as de aumento
ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, Pre-valecendo, todavia, a causa que mais aumente ou dímiilua.

Erro na execução

Art. 73'. Quando, por a-cidente ou erro no uso dos
meios de execuçã-o-, o agente, ao invês de atingir a pessoa
que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde
como se tivi:SSe pratiCado o crime contra aquela,
atendendo-se ao disposto no§ 3'~ do art. 20 deste código.
No caso de ser também atingfda a pessoa que o agente
art. 70 deste códipretendia ofender, aplica-se_ a regra
go.

ao

Resultado diverso do pretendido
-Art. 74_. Fora dos casos do artigo anterior, quando,
por acidente ou erro na execução do crime, sobrevéffi res-ultad_o __ diverso do pretendido, o agente responde por
culpa, se o·-rato ê previsto como crime culposo; se ocorre
também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art.
--70 deste código.
Limite das penas

Agravantes no caso de concurso de pessoas
Art. 62. A pena serã ainda agravada em relação ao
agente que:
l - promove, ou organiza a cooperação no crime ou
dirige a atividaae dOS demais agentes:
l i - coage ou induz Outrem à execução material d~
crime:
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém
sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de
condição ou qualidade_ pessoal:
IV -executa o crime. ou dele participa, nii!diante
paga ou promessa de recompensa.

Reincidência
Art. 63. Verifica-se a reincidência qu!lndo o agente
comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que. no País ou no estrangeiro, o tenha condenado
por crime antefioc _
A.rt. 64. Para efeito de reincidência:
I- não prevalece a condenação anterior, Se eillre a
data do cumprímàito- OU. extinÇão da pena e a infração
posterior tiver dicorridà · perfodo -de tCmpo superior a
dnco anos, computado o período de prova da suspensão
ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; II --não se consideram os crimes militares próprios e
políticos.
'
·

Grcunstincias atenuantes
Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a
pena:
I -ser o agente menorde vinte e um, na data do fato,
ou maior de setenta anos, na data da sentença;
II - o desconhecimehto da lei;
III -te-r o agente:
a) cometido o crime por motivo de relevante valor
social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqilências, ou ter, antes do julgamento, reparado o
dano:
c) comefído o crime sob coação a que podia resistir,
ou em cumprimento de Ordem de autoridade superior,
ou sob a influência di: violenta eino-ção, provocada por
ata injusto dã. vítima;
- d} confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do_ crime;
e) cometido o crime sob a influência de multidão em
tumulto, se não o provocoU.
Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão
de circunStância releVante,- rinterlOr -oU po.st"e"rior ao Cfime, embora não prevista expressamente em leí.
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Concurso material

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais _crimes, idênticos
ou não, aplicam-se cumulatív_amente as penas privativas
de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
executa-se primeiro aquela.
§ ['I Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver
sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa,
por um dos crimes, para os demais serâ incabivel a-substituição de que trata o art. 44 deste código.
2'1 Quando forem aplicados penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que
forem compative"is entre si e sucessivamente as demais.

Art. 75: O tempo di! cumprimento das penas privatipode ser supe~ior a trint~ anos.
l'~ Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a trinta anos,
devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo
deste artigo.
§ 29 Sobrevindo condenação por fato posterior ao
início do cumprimento da pena, far-se--á nova unificaçãodesprezando-se, para esse fírri, o período de pena já cumprido.

-vas de JTberdade n-ão
§

Concurso de Infrações

*

Art. 76 No concurso de infrações,
meiramente pena mais grave.

a

Da Suspensão Condicional da Pena
Requisitos da suspensão da pena

omissão~

Crime continuado
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou nlais crinles da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneirade
execução e outras semelhanças, devem os subseqUentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplicil~se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a maís gr<i.ve,
se div_ersas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a
dois terços.
Parágrafo único. Nos crimes dolosóS; C:Oiúfa vítima~s
diferentes, cometiàos com violência ou -graVe ameaça- à
pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circuntâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, §C jdênticas, ou a mais
grave, se diversas, atê o triplo, observadas as regras do
parágrafo úní_co do art. 70 e do art. 75 deste código.

-M-Uibt~ no Concurso de crimes
Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são
apflcãdas distinta e integralmente,

pri-

CAPITULO IV

Concurso formal

Art. 70. Quando o agente; mediante uma só ação ou
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se--lhe a _mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer
caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, en~
tretanto, cumulativamente, se a ação ou_omissão ê d!)losa e os crimes concofrentes resultam de desígnios autônomQs, consoante o disposto no artigo anterior.
- Parágrafo único. Não poderá a per1a exCeder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste código.

executar~se-á

Art. 77 A execução da pena privativa de liberdade,
não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a
quatro anos, desde que:
I - a condenado não seja reincidente em crime doloroso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e
as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício;
III - não seja_ indicada ou cabível a substituíçãO prevista no arf. 44 deste código.
[9 -A -Condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do beneficio.
§ 29 A execução da pena privativa de liberdade, não
superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro
a seis anos, ~esde que o condenado seja maior de 70 (setenta) ar1_9s de idade.
-Art. 78. Durante O prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à Observação e ao cumprimento das
co"ndições estabelecidas pelo juiz.
~ ['I No primeiro ano-do prazo, deverá o condenado
prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à
limitação de fim de semana (art. 48).
§ 29 Se o condenado houver reparado o dano, salvo
impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art.
59 deste código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz
poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pOr
uma ou mais.
a) proibição de freqüentar determinacjos lugares;
b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside,
sem autorização do juiz;
c1 comparecimento pessoal e obrigatório a· juízo,
mensalmente, para informar-e justificar suas ativida:des.

*
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Art. 79. A sentença pOderá especificar outras con~
dições a que fica subordinada a SUSpensão, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.
Art. 80~ A suspensão não se entende às penas reStri~
tivas de__direitos nem à multa.

Revogação obrigatória
Art. 81. A suspensão será revogada se, no curSo do
prazo, o beneficíãrío: I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime
doloroso;
II- frusta, embora solvente, a execução de pena de
multa ou não efetua, sem motivojusfifica.do, a reparação
do dano.
Ifl- descumpre a condição do § 1"' do art. 78 deste
código.

Revogação facultativa
§ 1"' A suspensão poderá ser revogada se o condena~
do descumpre qualquer outra condição imposta ou é rr.:
recorregivelmente condenado, por crime cul_poso ou por
contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva
de dii'eitos.

DIÁRIO DOCONGRESSONAÇIONAL(Seção II)

Revogaçio do livramento

Art. 86. Revoga-se o livramento, se o liberado vem
a ser condenado a pena privativa de Ji~erdade, em sentença irrecorrtvel:
I - por crime cometido durante a vigência do benefício;
II -por crime anterior, obse~vado o ~isposto no art.
84-deste código. - Revogação facultativa

Art. 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença,_ ou for irrecorrivelmente
condenado, por crime ou contravenção, a pena que não
seja privativa de liQerdade.
Efeitos da revogação

Art. 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente_ concedido_, e, salvo quando a revogação resulta
de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto
o condenado.
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te código, vedada reintegração na situação anterior-, rios
casos dos incisos I c II do mesmo artigo.
Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos._d_oi$_an-o$ do dia em que for extinta, de qualquer
modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se
o período de- prova da suspensão e o do livramento condicional, se não_sohre'>!ier revogação, desde que o condenado;
I -tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;
I I - tenha dado, durante esse tempo, demonstração
efetiva e constante de bom comportamento público e pri·
vado~

III -tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou
demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o
dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítinia ·ou riovaçào da dívida.
Parágrafo úníco-. Negada a reabilitação, poderã ser
requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja
instruído com novos elementos ·comprobatórios dos requisitos necessários.
Art. 95. A reabilitação será revogada, de oficio ou a
requerimento_do Ministério Público. se o reabilitado for
conden_ado, como reincidente, por decisão definitiva, a
pena que não seja de multa.
---- -

Extinção
Prorrogação de período de prova
§ 29

Se o bene_fici"ârio está sendo prOcesfado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o
prazo da suspensão até o julgamento definitivo.
§ 39 Quando facultativa a revogação, o juiz POde, ao
invés de decretá-la, prorrogar o periodo de prova até o
máximo, se este-não foi o fixado.

Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena,
enquanto não passar em julgado a sentença em processo
a_que re:>ponde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.
Art._ 90. Se atê o seu térmirio o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena-privativa de liberdade.

CAPITULO VI
Cumprimento du Condições

Art. 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação; consider_a-s_e extinta a pena privativa de liberdade.

CAPITUl-O V
Do Livramento Condicional
Requisitos do livramento condicional

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual
ou superior a dois anos, desde que:
I -cumprida mais de um terço da pena se o condenado_não for reincidente em crime d_o_loso e tiver bons antecedentes;
II -cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso_;
III- comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho
que lhe foi atribufdo e aptidão para prover à própria
subsistência medjante trabalho honesto;
IV- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
faZê-lo, o dano causado pela infraçilo.
Parágrafo único- Para õ coriâenado por ct:ime_dQI_~
so, cometido com violência ou grave ameçã à- pessoa, aconcessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinqUir.
Soma de penas

Art. 84. As penas que correspondem a infraçôes diversas devem somar-se para efeito do livramento.
Especificações das condições

Art. 85. Asentença esp"edficará as condlções a-- que
fica subOrdinado o livramento.

Dos Efeitos da Condenaçio
Efeitos genéricos e espeeíficos

Art. 91. São efeitos da condenação:
l-tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
II- a perda em favor da União, -reSsalvado o direito
do lesado ou do terceiro de boa fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam
em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção
constitua fato ilícito;
h/ do produto dO crime ou de qualquer bem ou valor
que constitua proveito aufe:rido pelo_agente com a prática: do fato criminoso.
Art. 92. São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletiVO, nos crimes pratiéados com abus.o de poder ou violação d~ de_ver para com a Administração Pública quand(l a pe-na- aplicada for superior a quatro anos;
II- a incapacidade para o exercício do pátrio poder,
tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeítOs à pena de
reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou _curatelado;
III- a inabilitação pira dirigir veiculo, quando utilizado corria oleio piara a prática de crime doloso.
Parágrafo único. OS efeitos de que tnitii este artigO
não sã·o automáticos, devendo ser motivadamente declarados. na sentença.

CAPITULO Vll
Da Reabilitação
ReabUUa-çilo
Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas
aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao conde~
nado o sigilo dos registras sobre seu processo e conde~
nação.
_Parágrafo único_. A reabilitação poderá, também,
atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 des~

TITULO VI
Das Medidas de Segurança
Espécies de medidas de segurança

Art. 96. As medidas de segurança são:
I - intern-aCão em hospital de custódia e tratamento
ps-iquiãtrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;
II- sujeição a tratamento ambulatorial.
Parágrafo úníco. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de s_egurança n.em subsiste a que tenha sido
imposta.
Imposiçio da medida de
seguraÕça para inimputável

Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determi- narâ Sua Ínternação (ã.rt. 26). Se, todavia, O fato previsto
como crime for punível com detenção, poderá o juiz
submetê-lo a tratamento ambulatorial.
Prazo

§ l'i' A internaçào,-ou tratamento ambulatorial, será
por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for
averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de um a três
anos.
Perfcia médica
§ 2'i' A perícia médica realizar-se-á ao termo do pra~
zo mínimo lixado e deverá ser repetida de ano em ano,
ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

Desi~temação ou liberaçio condicional
§ 3'i' A desinternação, ou a liberação, será sempre
condiconal devendo ser restabelecida a situação anterior
se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicatiVo de persistência de sua periculosídade.
§ 49 Em qualquer fase do tratamento ambulatorial,
poderá o juiz determinar a internação _do agente, se essa
providência for necessária para fins curativos.
Substituiç~ o

da pena por medida de segurança para o sem limputável

Art. 9!( Nã hipótese do parágrafo único do art. 26
deste código e necessitando o condenado de especial tra-
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lamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial,
pelo prazo mínimo de um a três anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ IY a 49,
Direitos do internado

Art. 99.

O internado serã recolhido a estabelecimen-

to dotado de características h-ospitalares e será submetido a tratamento.
TITULO VII

DaAçãoPenal
Ação pública e de Iniciativa privada

Art. 100. A ação penal é pública, ~alvo quando a lei
expressamente a declara privativa do ofendido.
§ l~> A ação pública é promovida pelo Ministério
Público, dependendo, quando a lei o exige, áe representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.
§ 2~> A ação de iniciativa privaôa ê proriio'vida mediante queixa do ofendidb ou de quem tenha qualidade
para representâ-lo.
§ 3~' A ação de iniCíativa privada Pode intentar-se
nos crimes de ação pública, se o Ministério PúblicO não
oferece denúncia no prazo legal.
§ 41' No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecmqueixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente o_u irmão.

A Açào Penal no Crime Complexo
Art. 101. Quando a lei considera-COmo elemento ou
circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos,
constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele,
desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do MinistériO-públiCo.
IrretratabUidade da Representaçio
Art. l02. A representação serã irretratável depois de
oferecida a denúncia.
Decadência do Direito de Queixa
ou de Representaçio
Art. l03. Salvo díl;posição expressa em contrário, o
ofendido decai do direito de queixa ou de representação
se não o exerce_dentro do prazo de seis meses, contado
do dia em qu.e veio a saber quem é o autor do crime, ou,
no caso§ 39 do art. 100 deste código, do dia em que se esgota o prazo para ofereCimento da denúncia.
Renúncia Expressa ou Tácita do
Direito de Queixa
Art. 104. O direito de queixa não pode ser exercido
quando renunciado expressa ou tacitamente.
Parágrafp único. Importa renúncia tácita direitO--de
queixa a prática de a(ó incompatível co-m ·a v~>nia~-~0 de"
exercê-lo; não a implica, toda via, o fato de recebei o
ofendido a indenização do dano causado pelo crime.

-§ .1"' Perd~o tácito é • que resulta da prática de ato
incompatível com a vontade de prosseguir na ação,
§ 2'~ Não é admissível o perdão depois que passa em
julgado a sentença condenatória.
TITULO VIII
a exdnçio da punlbiUdade
Exdnçio da punibilidade
Art. 107. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
II -pela anistia, graça éiu indulto;
III- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV- pela prescrição, decadência ou perempção;
V- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão
aceito, nos crimes de ação privada;
VI -pela retratação do agente, nos casos em que a lei
admite;
VIl- pelo casamento do agente com a vítima, nos
crimes Contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e
III do Título da Parte Especial deste código.
VIII- pelo casamento da vítima com terceiro, nos
cririteS--t-efefidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não
requeira o prosseguimento do inquérito policial ou d-a
aÇ'ão penal no prazo de sessenta dias a contar da celebração;
IX- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.
Art. 108. A extinção da punibilidade de cri~e que é
Pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância
agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da
conexão.
Prescrição antes de transitar em
_ julgado a sen~!nça
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_Te:r:mo inicial da prescriçio antes de
transitar em julgado a sentença final
Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado
a sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se COr:Jsumou;
I I - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
Til- nos crimes permanentes, do dia em que cessou a
permanência;
IV- nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração
de assentamento do registro civil, da data em que o fato
se tornou conhecido.
Termo Inicial da prescrlçio após a
sentença condenatória i_rrecorrível
Art. 112. No caso dO art. 110 deste código, a prescrição começa a correr
J- do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão
condicional da pena ou o liviamento condiciÓnal;
II -do dia em que se interrompe a execução, salvo
quãndo o telnp-o da iilterrupção deva computar-se na pena:-Prescriçio no ca50 de evasio do condenado ou
de- revogaçip do Ilvrame_nto condicional
Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de
revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.
Prescriçio da multa
Art. _114. A prescrição opera-se em dois anos, quando a pena de multa é a única cominada, foi a única aplicada ou é a que ainda não foi cumprida.
Reduçio dos prazos de prescriçio

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado
a sentença final, salvo o disposto nos§§ l"' e 29 do art. 110
deste cócÍigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberd~de cQminada ao crime, verifi.cando~s~:
I -em vinte anos, se o máximo da pena é superior a
doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena superior
a oito anos e não excede a doze;_
- lU~ em doze anos, se o máximo da pena é superior a
quatro anos, e não excede a oito;
"IV - ~m ~oito anos, se o máximo da pena é superior a
dois anos e não excede a quatro;
V -em_quatro anos, se o máximo da pena é iguã.J a-um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI- em dois anos, se o máximo da pena é inferior-a
_um ano.

Art. 115. São reduzidos de metade os p-razos de
prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de vinte e um anos, ou, na data da sentença,
maior de setenta anos.
Causas impeditivas da prescriçio
Art. 116. Antes de passar e~ julgado a sentença final, a prescrição não corre:
I -enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do
crime;
H - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.
Parágrafo -único. Depois de passada em julgado a
sentença condenatória, a prescrição não coi"re durante o
tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Prescrição das penas restritivas de direito
Causas interruptivas da prescrição
Pa"rágiifo 6-nico. Aplicam-se às" penas restritivas de direi~o OS m~Jl:l.OS prazos previstos para as privativas de liberdade.
Pres_criçio depois de transitar em julgado sentença final
condenatória

Perdão do Ofendido
Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgaArt. 105. O p-erdão do ofendido, nos crimes em que
do a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguie verifica-s-e nos prazos fixados no artigo anterior, os
mento da ação.
quai~ se aume!Jtam de ~rp. terço, se o_ cond,enado é reinciArt. 106. O perdão, no processo ou fora dele, ex- dente.
pressa ou tácito:
§ J<;> A preScrição, depois da sentença condenatória
I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos
c9m trânsito em julgado para a acusação, ou depois de
aproveita;
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
II- se concedido por um dos ofendidos, não prejudi§ 29 _A pr_escrição, de que trata o parágrafo anterior,
ca o direito dos outros;
- pode "teT por ternio fnicíal data anterior à do recebimento
III -se o querelado o recusa, não produz efeito.
da denúncia ou da queixa.

Art. 117. O curso da prescrição interrompe~se:
[ - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
If --pela pl--on-úncia;
II I - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela sentença condenatória recorrível;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da
pena;
VI - pela reincidência.
§ (I' Executados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos,
que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos de-mais a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2'1 Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do
inciso v·deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

0364

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Quinta.:fefrá- 29

Art. 118. -As pen~s mais leves prescrevem com as
mais graves.
Art. 119. No caso de concurso de_ crimes, a extinção
da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isola~
damente.
Penlio judicial
Art. 120. A sentença que conceder perdão judicial
não será considerada para efeitos de reincidência.
Art. 2~> São canceladas, na Parte Especial do Código
Penal e nas leis especiais alcançadas pelo artL 12 do Código Penal, quaisquer referências- va!Ofes de multas,
substituindo-se a expressão multa de por multa.
Art. 39 Dentro de um ano, a contar da vigência desta lei, a União, Estados, DistfitQ Federal e Territórios
tomarão as providências necessárias para a efetiva execução das penas restritivas de direitos, sem prejuízo da
imediata aplicação e do cumprimento dessas penas onde
seja isso possível.
Parágrafo úriico. Nas Comarcas onde ainda_não for
possível a execução das penas previstas nos incisos I e III
do arL 43 do Código Penal, poderá o juii, atê -o vencimento do prazo de que trata este artigo, optar pela concessão da suspensão condicional, observado, no que couber, o disposto nos arts. 77 e 82 do mesmo código.
Art. 49__ O Poder Executivo f3.rá republicar o Código
Penal com seu texto atualizado.
ArL 5~'_ Esta Lei entra em vigor seis meses após a
data de sua publicação.
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MENSAGEM N• 241, DE 1983
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacoinal:
Nos termos do artigo 51 da Constituição Feder_al, tenho a honra de_subm~ter à elevada deliberação de Vossas Exce1éncias, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei quç "altera dispositivos do Código Penal, e dá
outras providências".
Brasília, 29 de junho de 1983.- Joio Figueiredo.

E.M.02ll
Em 9 de mai; de 1983
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Datam de mais de vjnte anos as tentativas de elaboração do novo Código Penal. Por incumbência do Go-

verno Federal, já em 1963 o Professor Nélson Hungria
apresentava o antcprojeto de sua autoria, ligando-se,
pela segunda vez, à reforma de nossa legislação penal.
2. Submetido ao ciclo de co-nferênciás e debates do
Instituto Latino Americano de_ Criminologia, realizado
em São Paulo, e a estudos promovidos pela Ordem dos
Advogados do Brasil e Faculdades de Direito, foi objeto
de numerosas propostas de alteração, distinguindo-se o
debate pela amplitude das contribuições oferecidas. Um
ano depois, designou o então Ministro Mílton Campos a
comissão revisora do anteprojeto, composta dos Professores Nélson Hungria, Aníbal Bruno e Heleno Cláudio
Fragoso. A comissão incorporou ao texto numerosas sugestões, reelaborando-o em s.ua quase inteireza, mas a
conclusão não chegou a ser divulgada. A reforma foi retomada pelo Ministro Luiz Antônio da Gama e Silva,
que em face do longo e eficiente trabalho de elaboração
jã realizado submeteu o anteprojeto a revisão final, por
comissão cOmposta dos Professores Benjamin Moraes
Pilho, Heleno Cláudio Fragoso e Ivo D'Aquino. Nessa
Ultima revisãO punha-se em relevo a necessidade de compatibilizar o anteprojeto do Código Penal com o do Código Penal Militar, tambêm em elaboração. Finalmente,
a 21 de outubro de 1969~ o Ministro Luiz Antônio da
Gama e· silVa encaminhou aos Ministros Milii-ares, então
no exercício da Chefia dO Poder Executivo, o texto do
Projeto de Código Penal, convertido em lei pelo
Decreto-lei n"' I .004, da mesma data, Segundo o artigo
401, entraria o novO Cóóígõ Penal em vigor no dia ]I' de
janeiro de 1970.

3. No Governo do Presidente Emílio Médici, o Ministro Alfredo Buzaid anuiu à conveniência de entrarem
simultaneamente em vigor o Código Penal, o Código de
Processo Penal e a Lei de Execução Penal, como pressuposto de eficácia da Justiça Criminal. Ao Código Penal,
já editado, juntar-se-iam os dois outros diplomas, cujos
anteprojetos se encontravam em elaboração. Era a reforma d_o sistema penal brasileiro, pela modernização de
suas leis constitutivas, que no interesse da segurança dos
cidadãos e da estabilidade dos direitos então se intentava. Essa a razão das leis proteladoras da vigência do Código Penal, daí po_r diante editadas. A partir da Lei n~"
5.513, de I~' de dezembro de 1969, que remeteu para I~" de
a_gost_o de 1970 o início da vigência em apreço, seis diplomas legais, uns inovadores, outros protelatórios, foram
impelindo para diante -a entrada em vigor do Código Penal de 1969.
4. Processara-se, entrementes, salutar renovação das
leis penais e processuais vigentes. Enquanto adiada a entrada em vigor do Código Penal de 1969, o Governo do
Presidente Ernesto Geisel, sendo Ministro da Justiça o
Dr. Armando Falcão, encaminhou ao Congresso Nacional o ProjetO de Lei n~' 2, de 22 de fevereiro de 1977, destinado a alterar dispositivos do Código Penal de 1940, do
Código de Processo Penal e da Lei das Contravenções
Penais. Coincidiam as alterações propostas, em parte relevante, com as recomendações da Comissão parlamentar de Inquérito instituída em 1975 na Câmarà dos Deputados, referentes à administração da Justiça Criminal
e à urgente reavaliação dos critérios de aplicação e execução da pena Privativa da liberdade. Adaptado à positiva e ampla contribuição do Congresso Nacional, o projeto se transformou na Lei n~' 6.416, de 24 de maio de
1977, responsável pelo ajustamento de impor!antes setores da, execução penal à realidade saciai contemporânea.
Foram tais as s_oluções por ela_adotadas que pela Mensagem n., 78, de 30 de agosto de 1978, o Presidente Ernesto
Geisel, sendo ainda MiriiS:tro da Justiça o Dr. ArmanO:O
Falcão, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de
lei que revogava o Código Penal de 1969. Apoiava-se a
Mensagem, entre razões outras, no fato de que o Código
Penal de 1940, nas passagens reformuladas, se tornara
"mais atualizado do que o vacanté. O projeto foi trans-
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formado na Lei n"' 6.578, de 11 de outubro de 1978, que
revogOu o Código Penal e as Leis nYs 6.016, de 3 L de dezembro de 1973, e 6.063, de 27 de junho de 1974, que o
haviam parcialmente modificado.
5. Apesar desses inegáveis aperfeiçoamentos~- a legislação penal continua inadequada às exigências da sociedade brusileira. A pressão dos índices de criminalidade_e
suas novas espécies, a constância da medida repressiva
como resposta básica ao delito, a rejeição saciar dos apenados e seus reflexos no incremento da reincidência, a
sofisticação tecnológica, qUe altera a fisionomia di! criminalidade contemporânea, são f:Hores que exigem o
llprimoramento dos instrumentos jurídicos de contenção
do crime, ainda os mesmos concebidos pelos juristas na
primeira rrietade do- século.
6. Essa, em síntese, a razão pela qual instituí, no Ministério da Justiça, comissões de juristas incunibidas de
c!S'tudar a legislação penal e de conCeber as reformas necessárias. Do longo e dedicado trabalho dos componentes dessas comissões resultaram três anteprojetos: o da
Parte Geral do Código Penal, o do Código de Processo
Penal e o da Lei de Execução Penal. Foram todos amplamente divulgados e debatidos em simpósios e congressos. Para analisar as criticas e sugestões oferecidas por
especialistas e instituições, constituí as comissões reviSoras, que reexaminaram os referidos anteprojetos e neles
introduziram as alterações julgadas convenientes. Desse
abrangente e patriótico trabalho participaram, na fase de
elaboração, os Professores Fr;1ncisco de Assis Toledo;
Pre.c;idente da Comissão, Francisco de Assis Serrano Neves, RicardO AntuneS Andreucci, Miguel Reale Júnior,
Hélio Fo_nseca, Rogério Lauria Tucci e RenéAriel Dotti;
na segunda fase, destinada à revisão doS textos e incorporação do material resultante dos debates, os Professores Francisco de Assis Toledo, Coordenador da Comissão. Dínio de San tis Garcia, Jair Leonardo Lopes e Miguel Reale Júnior.
7. Deliberamos remeter a fase posterior a reforma da
Parte Especial do Código, quan-do serão debatidas questões polémicas, algumas de natureza moral e religiosa.
Muitas das concepções que modelaram o elenco de delitos modificaram-se ao longo do tempo, alterando os padrões de conduta, o que importarâ em possível discriminalização. Por outro lado, o avanço científico e tecnológico impõe a inserção, na esfera punitiva, de cOndUtas lesivas ao interesse social, como versões_novas da atividade econômica e financeira ou de atividades predatórias
da natureza.
8. A precedêncía dada à reforma da Parte Geral do
Código, à semelhança do que se tem feito em outros paí-ses, antecipa a adoção de nova política criminal e possibilita a implementação das reformas do sistema sem suscitar questões de ordem prática.
Da aplicaçio da lei penal

9. Na aplicação da lei penal no tempo, o Projeto permanece fiel ao critério da lei mais benigna. Amplia, porém, as hipóteses contempladas na legislação vigente,
para abranger a garantia assegurada no artigo 153, § 16,
da Constituição da República. Resguarda-se, assim, a
aplicação da lex mitior de qualquer caráter restritivo, no
tocante ao crime e à pena.
10. Defino o Projeto, nos artigos 4~ e 6~>, respectivamente, o tempo e lugar do crime, absorvendo, no caso
contribuição do Código de I969, consagrada na doutrina.
li. Na aplicação da lei penal no espaço, o Projeto
torna-se mais precisas as disposições, de forma, de a suprir, em fundação dos casos ocorrentes, as omissões do
Código de 1940.
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Do Crime
12. Pareceu-nos inc_onvenientes manter a definição
de causa no dispositivo -pei'tiilente à relação de causalidade, quando ainda discrepantes as teorias e conseqUentemente imprecisa a doutrina sobre a exatidão do conceito.
Pôs-se portanto, em relevo, a açào e a omissão como as
duas formas básicas -do comportamento humano. Se o
crime consiste cm uma ação humana, positiva ou negativa (nulum crimen sine actíone), o destinatário da norma
penal é todo aquele que realiza a ação proibida ou omite
a ação determinada, desde que, em face das circustâncias, lhe incumba o dever de participar o ato ou abster-se
de fazê-lo.
13. No artígo \3, § -1i, cuída o- projeto dos destinatários, em concreto, das normas preceptivas, subordinados à prévia existência de um devei de agir. Ao introduzir o conceito de omissão relevante, e ao extremar, no
texto da lei, as hipóteses em que estará preseri.te o dever
de agir, estabelece-se a clara identificação dos sujeitos a
que se destinam as normas preceptivas, FiCã- dfrimida a
dúvida relativa à superveniência de causa independente,
com a inclusão, no texto do§ ('?do artigo 13, da palavra
relativamente, "se a causa superveniens", destaca Nélson
Hungria, .. se incumbe sozinha do resultado, e não tem
ligação alguma, nem mesmo ideológicii~ coffi ação ou
omissão, esta passa a ser, no tocante- ao resultado, uma
"não-causa". (Comentários, V .I, tomo II, 5• ed, 1978,
pág. 67).
. 14. Foram mantidos, nos artigos 14, 15, 17 e 18, as
mesmas regras do Código aluai, constantes, reSpectivamente, dos artigos 12, 13, 14 e Is;reTãtivas aos conceitos
de crime consumado e tentado, de desistência voluntária
e arrependimento eficaz, de crime impossível, de dolo e
culpa strlcto sensu.
15. O Projeto mantêm a obrigatoriedade de redução de pena, na tentativa (artigo 14, parágrafo únicO),
e cria a figúia--do arrependimento posterior à consumação do críine como causa igualmente obrigatória -de
redução de pena. Essa inovação constitui prOvidência -ae
Política Criminal e é ·ínstftuída menOS em fã:Võf do agente do crime do que da vítima. Objefíva-se, com ela, instituir um estímulo à reparação do dano, nos crimes cometidos "sem violência ou grave ameaça à pessoa".
16. Retoma o Projeto, no artigo 19, o prinCípio da
culpabilidade, nos denominados crimes qualificaõos
pelo resultado, que o Código vigente submeteU -a írljustlficada responsabilidade objetiva. A regra se estende a todas as causas de aumento situadas no desdobramento
causal da açã.o.

-a

17. 1::, todavia, no tratamento-do erro que o princípio
nullum crimen sine culpa vai aflorar com todo o vigor no
direito legislado brasileiro. Com efeito, acolhe o Projeto,
nos artigos 20 e 21, as duas formas básicas_de erro construídas pela dogmática alemã: erro sobre elementos do
tipo (Tatbestandslrrtum) e erro sobre a ilicitude do fato
(Verbotsirrtum). Definiui-se a evitabiiidade do erro em
função da consciência potencial da ilicitude (parpagrafo
único do ãrtigo 21), m-ãntendo-se no tÕCaóie às deScrimi-'
nantes putativas a tradição brasileira, que adinite -a fÓrma culposa, em sintonia corii a denominada "teoria limitada da culpabilidade" ((Culpabilidade e a Problemática
do Erro Jurfdico Penal, de Francisco de Assis Toledo, in
Rev. Trib. 5t7/25I).
·
18. O princípio da culpabilidade estende-se, assim, a
todo o Projeto. Aboliu-se a medida de segurança para o
imputável. Diversificou~se o tratamento dos participes,
no concurso de pessoas. Admitiu-se a escusabilidade da
falta de consciêncià da ilicitude. Eliminaram-se os resíduos de responsabilidade objetiva, principalmente os denominados crimes qualificados pelo resultado.
19. Repete o Projeto as normas do Código de 1940,
pertinentes 4's denominada.:;, ''descriminantes putativas".
Ajusta-se, assim, o Projeto à teoria limitada da culpabili-

dade, que distingue o erro incidente sobre os pressupos-tos fáticos de uma causa de justificação do que_ incide
sobre a norma permissiva,. Tal como no Código vigente,
admite-se nesta área a figura culposa (artígo 17, § !<?),
20. Excetuado o acerto de. redação do artigo 22, no
qual se substitui a palavra "crime"_ po~ "fato", mantêmse os preceitos concernentes ao erro determinado por terceiro, ao erro sobre a pessoa, à coação irresistível e à
obediência hierárquica.
2!. Permanecem as mesmas, e com o tratamento que
lhes deu o Código vigente, as causas de exclusão da ilicitude. A inovação está contida no artigo 23, que estende o
-exce-sso puníveL antes restrito à legítim-a def'eSa;a Todãs
as causas de justificação.

Da Imputabilidade Penal
22. ;A(érri das co'rreçõeS ·terffiinológicã-s nece5sã"rias,
prevê o projeto, no parágrafo único, in fine, do artigo 26,
o sistema vicariante para o semi-imputável, como conseqüência lógica da extinção da medida de segurança para
o imputável. Nos ca:5os fronteiriços em que predominar
o quadro mórbido, optará o juiz pela medida de seguranç~. Na hipôtese oposta, pela pena reduzida. A dotada,
poréin, a inedida de segurança, dela.se eXtrairão tod3s as
coriseqüências, passando o agente à -Condição de inimputável e, portanto, submetido às regras do Título VI, onde
se situa o artigo 98, Objeto_ da remissão cOntida no mencionado parágrafo único do artigo 26.
23. Manteve o Projeto a inimputabilidade penal ao
menor de di!zoito anõs. Trata-se de opção apoiada em
critérios de Política Criminal. Os que preconizam a reduç~o do limite, sob a justificativa da criminalidade cres~
cente, que a cada dia recruta maior número de menores,
não consideram a circunstância de que o merior, ser ainda inco~pleto, é naturalmente anti-social na medida em
que não é socializado ou instruído. O reajus~ame1.:1to do
Proce.o;so de fOrmação dO caráter deve ser cometido à
educação, não à pena criminal. De reSto; Cõm i legiSlação de menores recentemente editada, dispõe o Estado
dos instrumentos necessários aos afastamento do jovem
delinqüente~~-menor de d~oito anos, do convívio social,
sem sua nece.ssária submissão ao tratamento do delinqUente adulto, expondo-o à contaminação carceráría.
24. Perman.ecétll íntegros, tal como redigidos no Código vigente. os preceitos sobre paixão, emoção e
embriaguez. As correções terminológicas -introduzidas
não lhes alteram o sentido e o:.- alcance e s_e destinam a
conjugá-los com disposições outras, do novo texto.
Do Concurso de Pessoas

25-. --Ao reformular o Título IV, adotou-se a denominação "Do Concurso de Pessoas" decerto mais abrangente, jã que a cc-autoria não esgota as hipóteses do concursos delinquentium. O Código de 1940 rompeu a tradição originária do Código Criminal do Império, e adotau neste particular a teoria unitária ou monística do Código italiano, como corolário da teoria da equivalência
das causas (Exposição de Motivos do Ministro Francisco
Campos, item 22). Sem completo retorno à experiênclã
passada, curva-se, contudo, o Projeto aos críticos dessa
teoria, ao optar, na parte final do artigo 29, e em seus
dois parágrafos, por regras precisas que-distinguem a autoria d_a participação. Distinção, aliás, reciãmada com
eloqUência pela doutrina, em face de decisões reconhecidamente injustas.
DasPe~

26 __ Uma politica criminal orientada no sentido de
proteger a sociedade terá de restringir a pena privativa
da liberdade aos casos de reconhecida necessidade, como
meio eficaz de impedir a ação criminógena cada vez
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maior do cárcere. Esta filosofia import:i obviamente na
busca de sanções outras Para de\inqüentes sem periculosidade_ou crimes menos graves. Não se trata de combater
ou condenar a peria privativa da liberdade como resposta penal básica ao delito. Tal como no Brasil, a pena de
prisão se encontra no âmago dos sistemas penais de todo
o mundo. O que por ora .se_discute é a sua limitação aos
casos de reconhecida necessidade.
27. As críticas que em todos os pafses se têm feito à
pena privativa da liberdade fundamentam-se em fatos de
crescente importância social, tais como o tipo de trata~
menta penal freqilcntemente inadequado e quase sempre
pernicioso, a inutilidade dos métodos até agora empregados no tratamento de delinqUentes habituais e multireincidentes, os elevados custos da construção e manutenção dos estabelecimentos penais, as conseqUências
maléfic-as para Of. infratoreS primários, ocasionais olfres-ponsãveis- por delitos de pequena significação, sujeitos,
na intimidade do cárcere, a sevícias, corrupção e perda
paulatlnã du apt~dão para o trabalho.
28. Esse questionamento da privação da liberdade
tem levado penalistas de numerosos países e a própria
Organiz<Ição das Nações Unidas a uma "procura mundial" de soluções alternativas para os infratores que não
ponham em risco a pa7 e a segurança da sociedade.
29, Com -o ambivalente propósito de aperfeiçoar a
pena de prisão, quat1do necessária-, e de substituí~la,
qu~ndo aconselhável, por formas diversas de sanção criminal, dotadas de eficiente poder corretivo, adotou o
P.rojeto novo elenco de penas. Fê-lo, contudo, de maneira cautelosa, como convém a toda experiência pioneiranesta área. Por esta razão, o projeto situa as novas penas
na faixa ora reservada -ao instituto da suspensão cond"i'ciCmiiJ"da-Pélia, com sigflificativa ampliação para os cri-mes culposas. Aprovada a experiência, fácil serâ, no futuro, estendê-la a novas hipóteses, por via de pequenas
modificações no texto. Nenhum prejuízo, porém, advirá
da inovação introduzida, já que o instituto da suspensão
condicional da pena, tal co·mo vem sendo aplicado com
base no Código de 1940, é um quase nada jurídico.
30. Estabeleceram-se com precisão os regimes de
cumprimento da pena privativa da liberdade: o fechado,
.consistente na execução da_ pena em estabelecimento de
segurança máxima ou média; o semi-aberto, em colónia
agrícola, industrial ou estabelecimento similar; e fimi.lmente o aberto, gue consagra a prisão-albergue, cuja
execução deverá processar-se em casa de albergado ou
instituição adeQuada.
3 L In-stitui-se, no regime fechado, a obrigatoriedade
do exame criminológico para seleção dos condenados
conforme o grau de emendabilidade e conseqUente individualização do tratamento penal.
32. O trabalho, amparado pela Previdência Social,
será oJ?rigatório em todos os regimes e se descmvolverá
segundo as aptidões ou oficio anterior do preso, nos termos das exigências estabelecidas.
33. O cumprimento da pena superior a 8 anos será
obrigatoriamente iniciado em regime fechado. Abremse, contudo, para condenados a penas situadas aquém
desse limite, possibilidades de cumprimento em condições menos severas, atentas as condições personalíssimas do agente e a natureza do crime cometido. Assim, o
condenado a pena entre quatro e oito anos poderá iniciar
o seu cumprimento em regime semi-aberto. Ao condenado a pena igUal ou inferior ã. quatro anos, quando primário, poderá ser concedido, ab lnltlo, o regime aberto,
na forni.a do artigo 3_3, § 3<?, se militarem em seu favor os
requisitos do artigo 59.
34. A opção pelo regime inicial da execução, cabe,
pois, ao juiz da sentença, que o estabelecerá no momento
da _fixação da pena, de acordo com os critérios estabeleCld_os no artigO 59, relativos à culpabilidade, aos antece-

0366

DlÃRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç(io II)

Quinfawfeira 29

dentes, à conduta social e à personalidade do agente,
bem como aos motivos e circunstâilCias do crime.
35. A decisão será, noe-n-tãrltõ, provisória, jâ que pow
derá ser reviSta rio curso da execução. A fim de 1úlfnanizar a pena privativa da liberdade, adota o Projeto o sistema progressivo de cumprimento da pena, de nova fndole, mediante o qual poderá darwse a substitu(ção do regime a que estiver sujeito o-condenado, segundo seu p·róprio mérito. A partir do regiine fechado, fase mã.is se"vera
do cumprimento da pena, possibilita o Projeto a outorga
progressiva de parcelas da liberdade suprimida.
36. Mas a regressão do regime íriiciarmerite menos
severo para outro de maior restriÇão é igualmente conw
templada, se a impuser a conduta do condenado.
37. Sob essa ótíca:,-_a progressiva Conquista da liberw
da de pelo mérito substitui o tempo de -priSão como con~
dicloliailte eXClusiva da devolução da liberdade.
38. Reorientada a resposta penal nessa nova direcão
- a da qualidade da pena em iilteração com a quantidade- esta será tanto mais justificável quanto mais apropriadamente ataque as causas de futura delinqUência.
Promove-se, assim, a sentença judicial a ato de prognose,
direcionada no sentido de uma presumida adaptabilidade social.
39. O Projeto limita-se a estabelecer as causas que
justificam a regressão do regime aberto (artigo-36~ § 29Y,
remetendo a regulamentação das demais hipóteses à Lei
de Execução Penal.
40. A dota o Projeto as penas restritivas de direitos,_
substitutivas da pena de prisão, consistentes em prestação de serviços à comunidade, Interdição temporária de
direitos e limitação de fins de semana, fixando o texto os
requisitos e critérios norteadores da sUbstituiçã0:41. Para dotar de forca coativa o cumprimento da
pena restritiva de direitos, previu-se a conversão dessa
modalidade de sanção em privativa da liberdade. pelo
tempo da pena aplicada. se injustificadamente descumprida :.1 restrição imposta. A conversão, doutra Parte,
far-se-á se ocorrer condenação por outro crime à pena
privativa da liberdade, cuja execução não tenha sido sus-:
pensa.
42'. Essas penas privativas de direitos, em sua tríplice
concepção, aplicam-se aos delitos dolosos cuja pena,
concretamente aplicada, seja inferior a um ano e a-os delitos culposas de modo geral, resguardando-se, em ambas as hipóteses, o prudente arbítrio do juiz. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade
do agente, bem como os motivos e circustâncias do cri~·
me, é que darão a medida de conveniência da substituição.
43. O Projeto revaloriza a pena de multa, cuja forca
retributiva se tornou ineficaz no Brasil, dada a desvalorização das quantias estab_elecidas na legislação em vigor,
adotando-se, por essa razão, o critério do dia-rriulta, nos
parâmetros estabelecidos, sujCito ã correÇãO monetária
no ato da execução.
44. Prevê o Projeto o pagamento em parcelas mensais, bem como o desconto no vencimento ou salário do
condenado, desde que não incida sobre os recursos necessários ao seU siistento e ao de sua famma.
45. A multa serâ convertida em detenção quando o
condenado, podendo, deixa de pagá~ la ou frU.Sffa execução. A cada dia-multa corresponde um dia de detenção. A conversão, comudo, não poderá exceder a um
ano.
46. As condenações inferiores a seis_ meses poderão
ser-substituídas por penas de multa, se o condenad_o_ não
for reincidente e.se a s.ubstituiçã__o constituir-medida eficiente (artigo 60, § 29).
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Da Cominaçào das Penas
47. TornoUwse necessâria___a_ inserção de CaPítulo específico, pertinente à c:-ominacão dafpeila:s SUbStitutiva"S,

já que o mecanismo da substituição não poderia situarwse
·repetitivamente em cada modalidade de delito.
- 48. Os preceitos contidos nos artigos 53 e 58 disciplinam os casos em que a-cominação está na figura tfpica
legal, nos moldes tradicionais. Nos caSõs- di! pe"nas restritivas de direitos (artigos 54 a 57) e de multa substitutiva
(pa_rágraf'?_ únic-o do artigo 58), adotou-se a técnica de
in-Sfituir a cominaÇão no próprio Capítulo:
Da Aplicação da Pena
49. Sob a mesma fundamentação doutrinária do Código vigente, o Projeto busca assegurar a individualização
da penasob critérios mais abrangentes e precisos.
Transcende-se, assim õ sentid·o indivídUaiizã.dor do Có:
digo vigente, restrito à fixação da quantidade da pena,
dentro de limites estabelecidos, para oferecer ao arbitrium iudicis variada gama de opções, que em determinadas circunstâncias pode envolver o tipo da sanção a ser
aplicada.
50. As diretrizes para a fixação da pena estão relaw
danadas no artigo 59, segundo o critério da legislação
em vigor, tecnicamente aprimorado e necessariamente
adaptrtdo ao novo elenco de penas. Preferiu o Projeto a
expresSão «culpabilidade" em lugar de "intensidade do
dolo ou grau de culpa", visto que graduável é a censura,
cujo índice, maior ou menor, incide na quantidade da pena. Fez-se referência expressa ao comportamento da víti-ma, erigido, ·multas vezes, em futor criiTiínógeno, por
constituir-se cm provocação ou estímulo à conduta criminosa, como, entre outras modalidades, o pouco recato
da vítima nos crimes contra os costumes. A finalidade da
individualização está esclarecida na parte final do precei-to:- imfiorta eni optar, dentre as penas cominadas, pela
que for aplic(JVel, com a respectiva quantíailde,- à-Vista· de
sua nécessidade -e dicáciã pai-a ..reprovaÇão e prevenção
do crime". Nesse conceito se define a Política Criminal
p-reconizada no Projeto, da qual se deverão extrair todas
as suas f6gkas cclnseqllén-Cias. Assimile-se, ainda, outro
importante acréscimo: Cllbe <lO juiz f'tx.ar o regime inicial
de cumprimento da pena priv"àtiva da liberdade, fator indispcnsílve[ da individualização que se completará no
curso do procedimentá-executório, em função do exame
criminológico.
51: Decorridos quarenta anos da entrada em vigor
do Código Penal. remanescem as divergências suscitadas
sobre as etapas da aplicação da pena. O Projeto opta claramente -pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fix:i-se, inicialmente, a pena·base, obedecido o disposto no artigo
59; consideram-se, em seguida, as circunstâncias Ute·
nuantes e agravantes: incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério
permite o completo conhecimento da operação realizada
pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de
uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa
parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a
correção de equívocos hoje sepultados no processo menfal do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude de garantia constitucional da ampla defesa.
52. Duas diferencas alteram o rol das circunstâncias
agravantes prescritas na legislacào em vigor: canc_elou-se
a redundante referência a "asfixia", de caráter meramente exemplificativo, já que é tida por insidiOSa" ou cruel
esta espécie de meio, na execução do delito~ deu-se melhor redaçào ao disposto no artigo 44, 11. "c", ora assim
enunciado no artigo 61, II, "e"; "em estado de embriaguez preordenada".
53. O Projeto dedicou atenção ao agente que no concurso de pessoas desenvolve papel saliente. No artigo 62
rer)I-oduz-se o texto do Código atual, acrescentando-se,
porém, como agravante, a ação de induzir outrem à exe-
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cução material do crime. Estabelece-se, assim, parale!isw
mo com os elementos do tipo do artigo 122 (induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio).
54. A Lei n9 6.416, de 1977, alterou a disciplina da
reincidê-nciá~ limitando no tempo os efeitos da condenação anterior, a fim de não estigmatizar para sempre o
condenado. A partir desse diploma legal deixou de prevalecer a -condenação anterior efeito de reincidência, se
decorrido período superior a cinco anos entre a data do
cumprimento ou da extinção da pena e a da infracão
posterior. A redacão do texto conduziu a situações injustas: o réu que tenha indeferida a suspensão da Condicional tem em seu favor a prescrição da reincidência, antes
de outro, beneficiado pela suspensão. A distorção im~
poi'ta em que a pena menos grave produz, no caso, efeitos mais graves. Daí a redação dada ao artigo 64, I, mandando computar "o período de prova da suspensão ou
do livramento condicional, se não houver revogação".
55-. As circunstâncias atenuantes sofreram alterações. Tornou-se expresso, para evitar polêmicas, que a
atenuante da menoridade será aferida na data do fato: a
da velhice, na data da sentenç;a. Incluiu-se no elenco o
"'desconhecimento da lei" em evidente paralelismo com
o diposto no artigo 21. A ignorantia legis continua inescusável no Projeto, mas atenua a pena. fn-duiu-se; ainda,
na letra "c", a hipótese de quem age em cumprimento de
ordem superior. Não se justifica que o autor de crime comelido sob coação resistível seja beneficiado com atenuante e não ocorra o mesmo quando a prâtica do delito
ocorre "em_ cumprimento de ordem superior". Se a
coaç;ão irresistivel e a obediência hierárquica recebem,
como dirimentes, indêntico tratamento, a mesma equi~
paraçào devem ter a coação e a obediência, quando desM
caracterizadas em meras atenuantes. Beneficia-s_e, como
esfímulo à Verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a au_tori~ "ignorada
ou imputada a outrem". Instituiu-se. finalmente, no artigo 66. circunstâncias atenuante genérica e facultativa,
que permitirá ao juiz considerar circunstância relevante,
ocorrida antes, durante ou após o crime, para a fixação
da pena.
56. Foram mantidos os conceitos de oncurso material e concurso formal, ajustados ao novo elenco de penas.
57. A inovação contida no parágrafo único do artigo
70 visa a tornar explícito que a regra do concurso formal
não poderá acarretar punlçào superior à que, nas mesmas circunstâncias, seria cabfvel pela aplicação do cúw
mula material. _tmpede-se, assim, que numa hipótese de
aberratio ictus (homicídio doloso mais lesões culposas),
se aplique ao agente pena mais severa, em razão do concurso formal, do que a aplicãvel, no mesmo exemplo,
pelo concurso material. Quem comete mais de um crime,
com uma úniCã U:ção, não pode sofrer pena mais grave
do que a imposta ao agente que reiteradamente, com
mais dC uina ação, Comete os mesmos crimes.
58. Mantém-se a definição atual de crime continuado.
EX.f)res~~iv-a iiiovação foi introduzida, contudo, no parágrafo -do artigo 71, inerbls:
HNos crimes dolosos, contra vftima:s diferentes,
cometidos com violência ou graVe arrieaça- à pessoa,
poderá o juiz, considerando a Culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e: a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
-aumentar a pena de um só dos crimes, se idêntiCas,
ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas
as regras dos artigos 70, parágrafo único, e 75."
59. O critério da teoria puramente objetiva não revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivosubjetiva. O projeto optou pelo critério que mais ade-
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quadamente se opõe ao crescimento da- criminalidade
profissional, organiZada e violenta, cUjas ações s~ rcP~
tem contra vítimas diferen-tes, em condições de témpo,
lugar. modos de execução e circunstâncias outras;
cadas por evidente semelhança. Estender-lhe o conceito
de crime continuado importa em beneficiá-la, Pois o delinqUente profissional tornar-se-ja passível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais. De resto, com a extinção, iiO Projeto, da medida
de segurança para o imputável, urge reforçar o sistema
destinando penas mais longas aos que estariam _sujeitos à
imposição de medida de seguranca detentiva e que serão
beneficiados pela a.boli<i"ãO da medida. A Porítica Crími~
nal atua, neste passo, em sentido inverso, a fim de evüar
a libertação prematura de determinadas categorias de
agentes, dotados de acentuada periculosidade.
60. Manteve-se na exata conceituação atual o erro na
execução- aberratio ictus - 1 relativo ao objeto material do delito, sendo único" O oójetci jur-ídicO, bem coino_o
tratamento do resultado diverso do pretendido - aber~
ratio delicti.

mar.

61. O Projeto baliza a duração mã:dma das penas
privativas da líbcrdade, tendo em visÚ o_ disposto no artigo (53,§ II, da Constituição, e veda a prisão perpétua.
As penas devem ser limitadas para alimentarem no condenado a esperança da liberdade e a aceitação.da disciplina, pressupostos essenciais da eficácia do tratamento
penaL Restringiu-se, pois, no artigo 75, ·a duração das
penas privativas da libeidade a trinta anos, criand-O-Se-,
porém, mecanismo desestimulador do crime, uma vez alcançado este limite. Caso contrârfo, o condenado à pena
máxima pode ser induzido a outras infrações, no ptesídio, pela consciência da impÜnidade, como atualmetúe
ocorre. Dai a regra de interpretação contida no artigo
75, § 29: ·~sobrevindo condemição poi fatO pOsterio/aO'
início do cumprimento da pena, far-se-á nova Unificação, computando-se, para esse fim, o tempo reStarite
da pena anteriormente estabelecida"
- -

Da Suspensio Condicional
62. O institl.lto da suspensão condicional da -pena foi
mantido no Projeto com as adaptações impostas pelas
novas modalidades de penas e a sistemática a que estão
sujeitas. Tal como no Código Penal vigente, a execUÇãO
da pena privativa dil liberdade não superior a-dOis anos
poderá ser suspensa, se o condenado não for reincidente
em crime doloso e se a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personaltdade do agente, b.em como os
motivos e circunstâncias do crime, indicarem seÍ' neces~
sária e suficíente a ·concessão -do beneficio.
63. Conq-u-Unto se exijà ___que o condeando -'tlão seja reincidente, a condenação anterior a pena da multa não
obsta a concessão do beneficio, fiCanàcí assim adotada a
orientação da Súmula 499 do SuPremo Tribunãl Fede~
ral. Ê óbvio,-por oUtro lado, que a Cofl-denação anterior
não impede a susperiSãO, se entre a__data do cumprimento
da pena e a infiação posterior houV-er decoáido tempO
superior a cinco anos. Entendeu-se dispensável o -Projeto
reportar~se à regra geral sobre a temporariedade da reincidência, em cada norma que a ela se Tefira, por tê-la
como implícita e inafastável.
64. Reduzi1.1-se o limite máximo do período de pro~
va, a fim de ajustâ-lo à Ptáticajudíciária. To-daviã;para
que o ínstítuto não se transforme em garantia de impunidade, instituíram-se condições maiS eficazes, quer pela
sua natureza, ·quer rela possibilidade de fiscalização
mais efetiva de sua observância, atê mesmo com a parti~
cipação da comunidade.
65. Tais condiqões transformaram a suspensão condicional em solução maiS seVera do que il.s penas restritivas de direitos, criando.-se para o juiz mais esta alternati~
va à rena privatiVa da liberdade não superior a dois

anSJs._ Os condenados ficam ~ujeitos a reginie de prova
mais exigente, pois além das condições até agora impos~
tas deverão cumprir, ainda, as de prestação de serviços à
comunidade ou de limitação de fim de semana, bem
como condições Olltras, especlficadas na sentença, •~ade~
quadas ao fato e à sltuação pessoal do condenado" (arti~
gos 46, 4S, 7S, § 1• e 79).
66. Orientado no sentido de assegurar a individuali~
zação da pena, o Projeto prevê a modalidade de suspen•
são especial, na qual o condenado não fica sujeito â prest_ação de serviço à comunidade ou à limitação de fim de
semana. Neste caso o condenado, além de não reincidente em crime doloso, há de ter reparado o dano, se podia
fazê-lo; aind3 assiril, o benefício somente será cOncedido
se ás- cifcui:tstâncias do artigo 59 lhe forem inteiramente favoráveis, iSto é, se mínima a culpabilidade, irretocável os
antecedentes e de boa índole a personalidade, bem como
relevantes os motivos e favoráveis as circunstâncias.
67. Em qualquer das espécies de suspensão é reservada ao juiz a faculdade de especificar outras condições,
além das expressamente previstas, desde que adequadas
ao fato e à situação pessoal do condeado (artigo 79), com
as cautelas anteriormente mencionadas.
68. A suspensão da execução da pena é condicional.
Como na legislação em vigor, pode ser obrigatória ou facultativamente revogada. É obrigatória a revogação
quando o beneficiário é condenado em senteça definitiva, po1crime doloso, no período da prova ou em qualquer das hipóteses previstas nos incisos II e Iii do artigo
81. ê facultativa quando descumprida a condição imposta ou sobrevier condenação por crime culposo.
_69. Introduzidas no Projeto as penas de prestação de
serviços à comunidade e de limitação de fim de semana,
tornou-se mister referência expressa ao seu descumprimento como causa de revogação obrigatória (artigo 81,
III). Esta se opera à falta de reparação do dano, sem mo~
tivo justificado e em face de expediente que frustre a execuqão da pena da multa (artigo 81, II). A revogação é" facultativa se_ o_ beneficiário descurriPre condição imposta
ou é irrecorrivelmente condenado, seja por contravenção,_seja a pena privativa da liberdade ou restritiva
de direito em razão de crime culposo.
70. Adotando melhor técnica, o Projeto reúne sob a
rubrica "Prorrogação do Período de Prova" as normas
do parágrafo 29 e 39 do artigo 59 do Código vigente, per~
tinentes à prorrogação de prazo. O§ 29 considera prorrogado _Q prazo ..ate o julgamento definitivo", se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou por contravenção; o§ 39 mantém a regra segundo a qualt "quando fa.cultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de
decretá-la. prorrogar o perfodo de prova até o mâximo,
se este não foi o fixado"_,
71. _Finalme!lte, expirado-O prazO de p_l.ova sem que
se verifique a revogação, considera-se extinta a pena privativa da liberdade.

Do Livramento Condicional
72. O Projeto dá novo sentido à execução das penas
privativas da Hberdade. A ineficácia dos métodos atuais
d~ confinamento absoluto e uro.Jongado, fartamente demonstrada pela experiência, conduziu o Projeto à am~
ptiaçào do arbitrium iudicis, no tocante à concessão.do livhrrieilto condicional. O juiz poderá conceder o livra~
m<!nto Condicional ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a dois anos, desde que cumprido m""áls de um terço da pena, se o condeando nio for
reincidente em crime doloso e tiver bons antecedent~
(ariigo 83, I); pode ainda concedê-la se o condenado for
reincidente em crime doloso, cumprida mais da metade
da Pena (artigo 83, 11). Ao reduzir, porém, os prazos
mínimos de concessão do benefício, o Projeto exige do
cÕÍ"'dcnacio, além dOs requisitos já estabeleCidos- quantidade da pena aplicada, reincidência, antecedentes e

Quinta-feira 29 . 0367

tempo de rena cumprida-, a comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho notrabalho que lhe foi atribuído e aptidão
para prover a própria subsistência ritediante trabalho honesto, bem como a reparaç.ãQ do dano, salvo efettva impossibilidade de fazê-lo (artigo 83, JU e IV).
73. Tratando-se, no entanto, de condenado por crime ,.
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento f1cará subordinada não só as
condições dos mencionados incisos, I, II, III e IV do arttgo 83, mas, ainda, à verificação, em perfcia, da superação das condiçóes e circunstâncias que levaram o condenado a delinqUir (parágrafo úriíco do artigo 83).
74. A norma se destina, obviamente, ao condenado
por crime violento, como homiCídio; roubo, ex\orsào,
extorsão mediante seqUestro em todas as suas formas, estupro, atentado violento ao pudor e outros da mesma
fndole. Tal exigêda é m~is uma conseqUência necessária
da extinção da medida de segurança para o imputáveL
75. Permite-se, como no Código em vigor, a unificação das penas para efeito de livramento (artigo 84). O
juiz, ao concedê-lo, especificará na sentença as condições
a cuja observância o condenado ficará sujeito.
76. Como na suspenção da pena, a revogação do livramento condicional será obrigatório ou facultativa.
Quanto â revogação obrigatória (artigo 86), a iriovaçã.o
consiste em SUprimir a cOndenação "por motivo de contravenção", ficando, pois, a revogação obrigatória subordinada somente à condenação por crime cometido na
vigência· do benefício ou por crime anterior, observada a
regra da unificação (artigo 84). A revogação serâ facultativa se o condenado deixar de cumprir qualquer das obriga-cOes constantes da- sentença ou for irrecorrivelmente
condenado por crime ã pen"a que não seja privativa de li~
herdade ou por contravenção (artigo 87). Uma vez revogado, o livramento não poderá ser novamente concedido. Se a revogação resultar de condenação por crime cometido- anteriormente à concessão daquele benefício, serã desco-nl2do na pena a ser cumprida o' tempo em que
esteve solto o condenado.
77. Ormprida as condições do livramento,
--considera-se extinta a pena privativa da liberdade (artigo
90).
Dos Efeitos da Condenaçio
78. A novidade do Projeto, nesta matéria, reside.em
atribuir outros efeitos à condenação, consistentes na perda de cargo) função pública ou mandato eletivo; na incapacidade para o exercício do pãtrio poder, tutela ou curateia, e na ínabHitação para dirigir vetculo (artigo 92, l,
II, HD. Contudo, tais efeitos oio são automáticos, devendo ser, motlvadamente declarados na sentença (parãgrafo único do artigo 92). que ao juiz incumbe, para a declaração da perda do cargo, função pública ou mandato
eletivo, verificar s_e o:- crime pelo qual houve a condenação foi praticado com abuso de poder ou violação de
dever para com a Administração Pública e, ainda·, se a
pena aplicada foi su"perior a quatro anos. t bem verdade,
em tais circunstâncias, a perda do cargo ou da função
pública pode igualmente resultar de processo· administrativo instaurado contra o servidor. Aqui, porém, resõJ.!ardada a separação das instâncias administrativa e judicial, a perda dO cargo ou funçãÇ pública independe do
processo administnitíVo. Por outro lado, entre os efeitos
-da condenação inclui-se a perda do mandato eletivo.
79. Do mesmo modo, a fim de declarar, como efeito
da condenação, a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, deverá o juiz verificar se O
crime foi cometido, respectivamente, contra filho, tutela~
do ou curatelado e se foi doloso, a que se comine pena de
reclusão.
8·0. A inabilitação para dirigir veículo, como efeito
da condenação, declara-se quando o veículo tenha sido

e
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utilizado como meio para a prãtica de crime doloso,
distinguindo-se, pois, a interdição temporária para dirigir (artigo 47, III)_, que se fiplica aos autores de_crimes
culposas de trânsito. Este5 usam o veículo como meio
para fim Ucito, qual seja transportar-se de um ponto para
outro, sobrevindo então o crime, que não era o fim do
agente. Enquanto aqueles outros, cuja ççmc;l_çna_ção tem

como efeito a inabilitação para dirigir veícUlo,_ usam-no
deliberadamente como melo para fim ilícito.
81. Nota-se que todos esses efeitos da condenação
serão atingidos pela rcabilítação, vedada, porém, a reintegração no cargo, função pública o_u mandato eletivo,
no ex:ercício do qual o crime tenha ocorrido, bem como
vedada a volta ao exercício do pátrio poder, da tutela ou
da curatela em relação ao filho, tutelado ou curatelado
contra o qual o crime tenha sido cometido (parágrafo único do artigo 93).
Da Reabilitação

82. A reabilitação não é cãusa extintiva da punibilidade e, por isso, ao invés de estar dísi:iplinada naquele
Título, como no Código vigente, ganhou Capítulo próprio, no Título V. Trata-se de instituto que não extingue,
mas tão-somente suspende alguns efeitos penais da sentença condenatória, visto que a qualquer tempo, revogada a reabilitação, se restabelece o statu quo ante. Diferentemente, as causas extintivas da punibilidade operam
efeitos irrevogáveis, fazendo cessar definitivamente a
pretensão punitíva- o ii a executória.
83. Segundo o Projeto, a reabilitação não ~em, _apenas, o efeito de assegurar o sigilo dos _r~istr.os_ s_obre o
processo e a condenação do reabilitado, mas consiste,
também, em declaração judicial de que o condenado
cumpriu a pena imposta ou esta foi extinta, e de que-, durante dois anos após o cumprimento ou extinção da pena, teve bom comportamento e ressarciu o dano causado, ou não o fez porque não podia fazê-lo. Tal declaração judicial reabilita o condenado, significa"Odo que ele
está em plenas condições de voltar ao convívio da sociedade, sem nenhuma restrição ao exercfcio de seus direito_~.

84. Reduziu-se o prazo de dois anos, tempo mais do
que razoável para a aferiçãO da capacidade de adaptação
do condenado às regras do convívio social. Nesse prazo,
computa-se o perfodo de prova de suspensão condicional
e do livramento, se não sobrevier revogação.
85. A reabilitação distingue-se áa revisão, porque esta, quando deferida, pode apagar definitivamente a cõn~
denação anterior, enquanto aquela não tem esse efeito.
Se o reabilitado vier. a cometer novo crime será considerado reinCidente, ressalvado o disposto _no artigo 64.
86. A reabilitação serã revogada se o reabilitado for
condenado, como reincidente, por decisão definiti•iã; à
pena que não sejii: de multa. Portanto, du~s são ~s condições para a revogação: primefia, que~o-rea0ilitaa6-te
nha sido condenado, como reincidente, por deciSão definitiva, e para que isso oc-orra é necessário que~entre a
data do cumprimento ou extinção da pena e a infração
posterior não tenha decorrido período de tempo superior
a cinco anos (artigo 64); segunda, que a pen<~ aplicada
seja restritiva de direitos ou privativa- da liberdade.
Das medidas de segurança
87. ExtingUe o Projeto a medida de segurança para o
imputáVel e institui o sistema vicariante para os fronteiriços. Não se retomam, com tal método, soluções clássicas. A vança_-se pelo contrário, no sentido da autenticidade do sisiema. A medida de segurança, de carâter m.ei_a::
mente preventivo e assistencial, ficará reserva-da a__os_
_inimputáveis. Isso, em resumo, significa: culpabilidade
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- pena: periculosidade- _medida de segurança. Ao réu
perigoso e culpável não há razão para aplicar o que tem
sido. na prática, uma fração de pena eufemistica_mente
denominada medida de segurança.
88. Para alcançar esse _obj~tivo, sem prejuízo da-repressão aos crimes mais graves, o Projeto reformulou os
institutos do crime continuado e_ do livramento condicional, na forma de esclarecimento anteriores.
89. Duas espécies de medida de segurança consagra
o Projeto: a detentiva e a restritiva. A detentiva consiste
na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, fixando-s_e o prazo mínimo de internação entre
um e _três anos. Esse prazo tornar~se-á indeterminado,
perdurando a medida enquanto não for verificada a cessação da. periculosidade por perícia médica. A perfcia
dc.'ILc.efetuar-se ao término do prazo mínimo prescrito e
repertir-se anualmente.
90. O Projeto consagra significativa inovação ao prever a medida de segurança restritiva, consistente_na sujeição do agente e tratamento ambulatorial, cumprindo·
lhe comparecer ao hospital nos dias que lhe forem determinado pelo médico, a fim de ser submetido à modalidade terapêutica prescrita.
91. Corresponde a inovação às atuais tendênc-ias-de"desinstitucionafização", sem o exagero de eliminar a internação. Pelo contrário, o Projeto estabelece limitações
estritas para a hipótese de tratamento ambulatorial, ape~
nas admitido quando o ato praticado for previsto como
crime punível com detenção.

92. A sujeição a tratamento ambulatorial será também determinada pelo prazo mínimo de um a três anos,
devendo perdurar enquanto não verificada a cessação da
periculosidade.
93. O agente poderá ser transferido em qualquer fase
do regime de tratamento ambulatorial para o detentivo,
consistente em internação hospitalar de custódia e tratamento psiquiãfrfco, se a c-onduta revelar a necessidade da
providência para fins curativos.
94. A liberação do tratamento ambulatorial, a desinternação e a reinternação cdnstituem l)ipóteses preVistas
nos casos em que a Verificação da cura ou a persistência
da periculosidade as aconselhem.
Da ação penal

95. O Título ficou a salvo de modificações, excetuadas peqUenas correções de redução nos artigos I00, §§ 2~>
e 39, 101 e 102.
Da extinção _da punibilidade

96. Excluíram-se do rol das causãs extintivas da punibilidade a reabilitação e o ressarcimento do dano no
peculato culposo. A primeír:ã. porque, dependendo de anterior extinção da pena, não tem a natureza de causa extintiva da punibilidade. Diz maís com certos efeitos secundários de condenação já consuinada (item 82). A segunda porque, tratando-se de norma específica úeStritã,
já contemplada expressamente na Parte EsPecial, artigo
312: § 31', nada justifica sua inócua repetição entre normas de caráter geral.
97. Deu-se melho~ redação à hipótese ~e casamento
-da vítima com terceiro, ficando daro qu-e esla f0rn1a excepcional de extinção depende da ocorrência concomitante de três condições: o casamento, a ineXistência de
violência real e a inércia da vítima por mais de sessenta
dias após o casamento.
98. Inclui~se o perdão judicial entre as causas em
exame (artigo 107, IX) e explicitou~se que a sentença que
o concede não será considerada para configuração futura -de reíncidência (artigo 120). Afastam-se, Com issO, aS:
dUvidas que ora têm suscitado decisões contraditórias
em nossos tribunais. A opção se justifica a fi~ de que o

perdão, cabivel quando expressamente previsto na Parte
Especial ou em lei, não continue, como por vezes se tem
entendldo, a produzir os efeitos de sentença condenatória.
--

99: Estatui o artigo 110 que, uma vez transitada em
julgado a sentença condenatória, a prescrição regula~se
pela pen? ap!ícada, verificando;se nos prazos lixados no
artigo ro9, os quais são aúmentados de um terço, se o
conde_nado é reincidente. O§ li' dispõe que a prescrição
se rcg-UJU pela pena aplicada, se transitada em julgado a
sentença para a ãcusação ou improvidO o- recUrso desta.
Ainda que a norma pareça desnecessária, preferiu-se
explicitá-la no texto, para dirimir de vez a dúvida alusiva
à prescrição pela pen<l aplic3da, não obstante _o recurso
da acusação. se e.')le nàq foi provido. A ausCncia de tal
norma tem estimulado a interposição de recurSoS d0iti-na~os a evitar tão-somente a prescrição. Manteve-se, por
outro lado, a. regra segundo a qual, transitada cm julga·
do a sentença para a acusação, haja ou não recurso da
defesa, a prescrição se regula pela pena concretizada na
sentença,
100. Norma apropriada impede que a prescrição
pel::~ pena aplicada tenha por termo inicial data anterior
-ã do recebimento da denúncia(§ 21' do artigo 110). A i no·
vação, introduzid!:l no Código Penal pela Lei nt? 6.416, de
24 _de maiO de 1977, vem suscitando controvérsias doutrinárias, Pesou, todavia, em prol de sua manutenção, o
fato de que, sendo o recebimento da denúncia causa interruptiva da prescrição (artigo 117, f)), uma vez interrompida esta o prazo recomeça a correr por inteiro (artigo 117,

o2•).

Trata-se, além disso, de prescrição pela pena
aplicada, o que pressupõe, obviamente, a existência de
processo e de seu termo: a sentença condenatória. Admitir,-em tal Caso, a Prescrição da açào penal em período
anterior ao recebimento da denúncía ímportaria em de~
c\arar a ineXistênCia ·tan-to'. do Processo quanto da sentença. Mantém-se, pois, o despacho de recebimento da
denúncia como causa_ interruptiva, extraindo-se do
princípio as conseqUências inelutáveis.
102. O prazo de prescrição no crime continuado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não
-mais terá como termo inicia] a data em que cessou a continuação (Código Penal, artigo 111, letra "c").
103. Adotou o Projeto, nesse passo, orientação mais
liberal, em consonância com o princípio introduzido em
seu- aftlgo 119, segundo o qual, no concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá isoladamente sobre a
pena de cada um. Poderá ocorrer a prescrição do primeiro crime antes da prescrição do último a ele interligado
pela continuaçào. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta~se nesse sentido, tanto que não considera o acréscimo decorrente da continuação para cálculo
do prazo prescricional (SUmula 497).
104. Finalmente, nas Disposições Transitórias,
cancelãram-se todos os valores de multa previstos no
CódigO--a-tiú:J, de modo que os cálculos de pena pecuniária sejam feitõs; dorai:ente, segundo os -precisos critérios -estabeleCidos na Parte Geral. Foram previstos,
ainda, prazos e regras para a implementação paulatina
das novas penas restritivas de direitos.
101.

Conclusão
\05. São essas, em resumo. as principais inovações
introduzidas no anexo Projeto de reforma penal que tenho a honra de submeter à superior consideração de
Vossa Excelência. Estou certo de que, se a dotado e trans~
formado em lei, há de constituir importante marco na reformui:.Jção do nosso Direito Penal, além de caminho seguro para a modernização da nossa Justiça Criminal c
doS nossos estabelecimentos penais.

Março de !984

o

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência a expressão do meu profundo respeito.
Ibrahlm Abi-Ackel, Ministro da justiça.
(À Comissão de ConsritUição

é

Justiçi:i~)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.- ·
Sobre a mesa, projetas de lei que vão s~r lidos pelo Sr.
1~> Secretárío.- --

lei

Art. 49 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta
sed~o desprezadas as frações de cruzeiros.

ArL
cação.

6~'

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nll 32, DE 1984

deral, bem assim os das pensões, e d:d: outras providên·

cias.

O Congresso Nacional decfeta~
Art. 19 Os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federa·!
bem como os das pensões, resultantes da aplicação d~
Lei n9 7.125, de 26 de setembro de 1983, são reajustados
em 65% (ses~nta e cinco por cento), a partir de ]9 de janeiro de !984.
Parágrafo único. Serão descontados do reajustamento ora estabelecido quaisquer antecipações retributivas
efetuadas com base na majoração autorizada pelo
Decreto-lei n~' 2.079, de 28 de dezembro de 1983.
Art. 2~' Fica elevado para CrS: 2.400,00 (dõiS míl e
quatroçentos cruzeiros) mensais, por dePendente, o valor do salârio-fainília.
Art. 3.1' A Administração do Senado Federal elabo~
rarâ as tabelas com os valores reajustados na forma desta lei.

O Poder Executivo, com o Decreto-lei n~> 2.079, de 20
de dezembro de 1983, reajustou os vencimentos, salários
e_ proventos dos seus servidores no percentual de 65%
(sessenta e cinco por cento) a partir de I 9 de janeiro de
1984. trata-se, como se vê, de medida que visa a compenM
sar a desvalorização do poder aquisitivo da moeda, veriM
ficada no período, em conseqüência das vadações dos
índices inflacionários.
De confa:~~_idade ~om. o princípio da paridade retribuM
tiva estabelecido pelos arts. 98 e !08, § 1~>, da Constituição Federal, também a Administração do Senado Fe-deral deve adotar_ medidas análogas, no plano de remuneração de seu pessoal, consoante o- paradigma fixado
pelo DecretoMiei n~? 2.079, de I 983.

Reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que _o Congresso Nacional decreta e eu
sanciOno a seguinte Lei:
Art. 1_1' Os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal,
decorrentes da aplicação da Lei n9 6.991, de 25_de maio
de 1982, ficam reajustados em:
1-40% (quarenta por cento) a partir de 11' de janeiro
de !983; e
II ...,..,._.1Q,% (trinta por cento) a partir de ]I' de junho de
1983.
§ I~' _O percentual fixado Pelo item II incidirá sobre
os valores resultantes do reajuste de que trata o item I.
§ 29 Em decorrência do disposto neste artigo, os
vencimentos do pessoal em atividade, constantes dos
Anexos da Lei n<? 6.991, de 25 de maio de 1982, vigorarão
com os valores fixados nos Anexos desta Lei, incidindo
sobre os do Anexo I os percentuais de representação ali
previstos.
§ 31' Serão descontados dos reajustamentos ora estabelecidos quaisquer antecipações retributivas que hajam
sido efetuadas com. base nas majorações autorizadas
pelo Decreto-lei n~' 1.984, de 28 de dezembro de 1982.
Art. 29 t elevado para CrS 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) mensais, por dependente, o valor do
salá~io-família.

O presente projeto, pois, atento às normas constituciOM
nais, majora, em 65%, os atuais vencimentos e proventos
dos servidores ati vos e inativos do Senado Federal, bem
assim-os valores das pensões, decorrentes das aplicações
da Lei n~' 7.125, de 26 de setembro de 1983, respeitada a
data de vigência a partir de J9 de janejro de 1984.

Sala das Sessões, 27 de março de !984. - Moacyr
Dalla - Lomanto Junior- Henrique Santillo - Lenoir
_Y.argas- Milton Cabral- Raimundo Parente- Marcelo Miranda.

Arf.- 39 - N_os cálculos decorrentes da aplicação desta
Lei serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. _49 A despes_a decorren_te da aplicação desta lei
correrá à conta do orçamento da União, para oexercfcio
de t983.
Art. 5<? Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãÔ.
Art. 61' Revogam-se as disposições em contrário~
Brasília, 26 de setembro de 1983; 1621' da Independência e 95~> da República - JOÃO FIGUEIREDO lbrahim Abi-Ackel.

ANEXO I

(Art.

I~>

da Lei n• 7.125, de 26 de setembro de 1983)

REPRESENTAÇÃO
MENSAL

VENCIMENTOS OU
SALÁRIO MENSAL

GRUPOS

a) Direção e
Assessoramento Supe
rior-DAS

N!VE!S

DAS-\
DAS-2
DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6

0369

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.125, DE 26 DE
SETEMBRO DE !983.

Art. 5~' A despesa com a execução desta lei correrá à
conta do Orçamento Geral da União para o exercício de
1984.

São lidos os seguinteS

Reajus os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Fe-
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RETR:IBUlÇÁO MENSAL

A partir de
Ol-01.1983
CrS

A partir de
0!.06.1983
CrS

%

A· partir de
01.0!.1983
CrS

A partir de
01.06.1983
CrS

A partir de
01.0!.1983
CrS

A partir de
01.06.!983
CrS

204.9\t
242.170
270.118
3!6.692
335.3t9
372.583

266.384
314.821
35!.153
4!1.699
435.9!4
484.357

20
35
45
50
55
60

40.982
84.759
12!.553
158.346
184.425
223.549

53.276
110.187
158.018
205.849
239.752
290.6!4

245.893
326.929
39!.671
475.ü38
519.744
596.t32

119.660
425.008
509.171
617.548
675.666
774.971

0370
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(Art. lY"da Lei

n~'

ANEXO II
7.125, de 26 de setembro de 1983)

CARGOS E EMPREGOS DE N!VEL SUPERIOR
VENCIMENTO
Refe~

rência
NS-1
NS-2
NS-3
NS-4
NS-5
NS-6
NS-7
NS-8
NS-9
NS-10
NS-11
NS-12
NS-13
NS-14
NS-15
NS-16
NS-17
NS-18
NS-19
NS-20
NS-21
NS-22

NS-23
NS-24
NS-25

ou
A partir de
1-1-1983
78.961
84.936
89.175
93.620
98.320
103.205
108.378
113.787
118.178
124.079
128.832
135.308
140.453
147.477
153.997
160.785
167.854
176.234
185.049
194.320
204.017
214.239
224.925
236.166
247.989-

SALÁRIO

Cr$

A partir de
1-6-1983

l02.649
110.416
115.927
121.706
127.816
. 134.166
140.891
147.923
153.631
16!.302
167.481
-- "[75.900
182.588
191.720
200.196
209.020
218.210
229.l04
240.563
252.616
- 265.222.
278.5l0
292.402
307,015
322.385

CARGOS E EMPREGOS DE NIVEL Mi:DIO
VENCIMENTO OU SALÁRIO Cr$

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
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29

A partir de
01-01-1983
27.269
28.660
30. 105
31.577
33.156
34.825
36.230
37.843
39.544
41.113
42.733
44.385
46.148
47.972
49.848
51.779
53.520
55.601
57.754
60:306'
63.333
66.508
69.837
73.364
77.040
80.886
84.936
89.175
93.620

A partir de
01-06-1983
35.449
I 37.25.8
39.136
41.050
43.l02
45.272
47.099
49.195
51.407
53.446
55.552
57.700

- _59..992
62.363
64.802
67312.
69.576
72.281
75.080
78.397
82.332
86.460
90.788
95.373
100.152
105.151
110.416
115.927
121.706

NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

98.320
103.205
111.080
121.128
132.070
143.963

127.816
134.166
144.404
157.466
171.691
187.151

DECRETO-LEI N' 2.079, DE 20 DE
DFZEMBRO DE 1983
Reajusta os atuais valores de vencimentos, salários
e proventos dos servidores eh• is do Poder Executivo,
bem como os das pensões, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
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ram até a convivência universal dos brasileiros. Esses
que provocaram mortes, pânicos, desordens e o retroc,es.so na evolução da Pátria, estão por aí, devidamente anistiados, sugerindo e ditando normas. No entanto, o sacrificado servidor público federal que, às vezes, por idiossincrasia do chefe imediato foi advertido ou suspenso,
continua vivendo inconformado com a mácula em sua
folha de5erviço, por causa da into[erâncía de um superior qualquer.
Em face do precedente históricO_ er:n apreço, e tendo
em vista a aproximação do dia consagrado <io funCionário público, a aprovação desta proposição -se- apresenta como alvissareira aportunidade para se render justo
preito aos servidores públicos ciYis, que são dignos de
um prêmio maio"i. Silla das Sessões, 28 de ffiarço de 1984.
- Murilo Badaró•

lhe confere o artigo 55, item HI, da Constituição, decre-

ta:
Art. IQ 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 n~' 1.984, de 28 de_ dezembro de 1982, são rea~
justa dos em 65% (sessenta e cincO pOr cento).-Art. 2"' Fica elevado para Cr$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos cruzeiros} o valor do salário~famHia.
Art. 3~' O Departamento Administrativo do Serviço
Público elaborará as tabelas com os valores reajustados
na forma deste_ Decreto-lei e expedirá normas complementares para a sua execução.
Art. 4"' A despe...a decorrente da execução deste
DeCreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União para o exerdcio de _1984.
Art. 5"' Este Decreto-lei entrará em vigor em-jãneiro
de 1984, revogadas as disposições _em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1983; 162~> da Independência e 95"' da República. - JOÃO FlGUElR-EDO.
(Às Co1izissôes de Constituiçao e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N"' 33, DE 1984

Dá nova redaçào ao art.

I~>

da Lei

n~>

6.879, de 9~

12-80, que dispõe sobre cancelamento de penalidades
_apli~adas aos servidores civis da UniãO e dá outras

providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' O artigo primeiro da Lei n"' 6.879, de 9 de dezeiTibro de 1980, passa a ter a seguinte redação:
Os órgãos de pessoal do Serviço Público Federal e eni1dades autárquicas da União cancelarão, ex-officio, as
penalidades de advertência; repreensão e suspensão não
excedentes a 30 (trinta) dias, aplicadas aos servidores civis da União, até a presente data, abonando-lhes também as faltas não justificadas e limitadas ao mesmo
período.
Parágrafo único. O cancelamento das penalidades e o
abono das faltas de que trata este artigo não darão direi. to ao ressarciinento de vantagens pecuniárias, ':ericimen- tos ou salários.
Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' -Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O auspicioso evento da abertura política por si só justifica a apresentação deste projeto de Iel que encerra
mais um reconhecimento do Estado aos seus servidores
que realizam as suas atividade com estóica abnegação.
Nào.se pode duvidar nem negar que o governo do Presidente João Figueiredo tem, se caracterizado por aquela
beneVolência juscetiniana que ditou a anistia a quantoSameaça-ram a s_egurança nac_iónal e a muitos que n·ega-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.879, DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1980
D~spõe

sobre o cancelamento de penas disciplina-

res.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. r..,- As penas de suspensão e de repreensão sofridas pelos servidores públicos civis federais poderão" poderão ser canceladas após o decurso de lO (dez) anos de
efctivo serviço sem a prática de qualquer nova infração
disciplinar ou perial.
§ l9 A autoridade competente para cancelar a pena é
a mesma que a tiver aplicado.
§ 2"' O cancelamento da pena não gera efeitos -retrOativos.
Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. Jo;o Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1980; 1599 da Independência e 92"' da República. - JOÃO FIGUEIREDO [braim Abi-Ackel.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 34, DE I984

Dá nova redação ao artigo 116 da Lei n~'l.711, de
28-10-52, que dispõe sobre a licença especial de fun-

cionário público federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' O artigo 116 da Lei
passa a ter a seguinte redação:

n~>

1.711, de 28-10-52,

"Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício de comparecimento ao trabalho, ao funcioiiário
que a requerer, conceder-se-á licença especial de 6
-(seis) meses com todos os direitos e vantagens do
seu cargo efetivo.
§ )I' Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio:
I - faltado ao serviço, ininterruptamente, e sem
justificativa, por mais de 5 (cinco) dias em cada de-cênio;
II -gozado de licença por motivo de doença em
pessoa-da sua fainília, por mais de 180 (cento e oitenta) dias ou seis meses;
JII- gozado de licença para o trato de interesses
particulares, por mais de 6 (seis) meses ou 180 (cen~
to e oitenta) dias;
IV - por motivo de afastamento do cônjuge,
quando funcionário ou militar, por mais -de 6 (seis)
meses Oti 180 (cento e oitenta) dias.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

§ 29 ApuraRse o decênio descontando-se as faltas ao serviço não jilsiitlcãdas."

Art. 2s> Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.-

Por isso, oferece-se ao Congresso Nacional e ao Executivo a feliz oportunidade de homenagear uma classe
que, sabe Deus de que jeito, ainda sobrevive à sufocante
_ e_ avassaladora inflação, uma vez que a falta ao serviço
do funcionário,- vez por outra, não passa de uma gota
d'água no oceano do decênio de efe.tlvo exercício, motivo
por que não macula dedicação do funcionário nem des·
virtua o instituto da licença especial, que deve, acima de
tudo, ser compatível com a problemática sOcial dOs~ dhLs
incerto·s que viVemos.
=
Sitia das Sessões, 28 de março de 1984.- Murilo Badaró.

a

Justificação
Não há negar que a finalidade primordial da licença
especial é recompensar a dedicação do fuilcionãrio, em
cada decênio de efetLvõ exercício. COntudo;llo lOU-vâvd
instituto da licença especial do servidor público, há uma
extravagância inserida no parágrafo únic0-do-a"rt:"TI6 da
Lei n<? I. 71 I, de 28-10-52, que fere a dignidade do funcionário, agravando-lhe inclusive o estado de saúde, quando for o caso, uma vez-que-ninguém adoece ou contrai

uma doena porque o quer, como se a doença fosse um
prêmio.
De ver também a gritante injustiça da perda da licenÇa
especial pelo fato de ter faltado ao serviço, semjuStifkativ<i,"ipenas e tãO-soffic!nie "UID dlã~ o-ma-is di:i.s vezes, Por
motivos incoritornáveis. Como-SeVê,~-é draconiana e terrivelmente desumana a interpretação daspiana, no que se
refere ao "efetivo exercício" para a apuração de um decênio. Se foSse "efetivõ_-exf:rcícíO~IilinterruptO''. -estariacorreta e isenta de reparo a interpretação daspiana que,
no nosso parecer, além._de_sof.istlcada, se contradiz no artigo 1 I9 da mesma lei, aceitando como ..vericfmento é a
retribuição pelo efetiV~o exercício do caigO'', i"StO é, a
soma dos dias em que o servidor compareceu ao serviço,
descontando-se os dias que não o fez. Ora, desse modo o
.. efetivo- exercício" de que fala o CapUi_d_Õ ait. 116 é igU-aimente_a soma dos dias que o funcionário 'cOmpareée ao
serviço.
Demais, acrescente-se, por opOrtuno, que-a incorreta
interpretação do que seja "efetivo exefcício", concebida
pelo DASP e acatada por órgãos federais de pessoal;cria
e alimenta no universo do funcionalismo uma camada deservidores altamente privilegiaCht, que são os chefes, que
nunca falham ao s_erviço ... porque não'batem ponto. Eis,
portanto, um motivo a mais pã:fa que esta proposição
prospere c se transforme em lei.

e

O Conselho de Administração do Pessoal o Deparia- -menta Jurfdico do Estado de Minas Gerais, ComjuáiCiosa procedência, com inabalável sabedoria, consideram
como "efetivo exercício" ã. soma dos dias que o- funcionário comparece ão serviço, somando-se também os dias
que não o fez justificad3.mente. E o caput do arii80 156
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais (Lei n9 869, de 5 de juího _de !952) não- difere
do caput do art. 116 da Lei n9 1.711.
Diz o calmt &t Lel nQ 869: ''O funcionário gozará·
férias prêmio correspondente a decênio dé efetivo exerci- cio em cargos estaduais", enquanto que o caput do art.
I !6 da Lei n9 1.7!1 diz: "Após cada decênio de efetivo
exercício, ao funcionário que a tequerCr, coóce-déf-se--á
licença especial de seis meses" ..•
A título de ilustração e como prova de que aqueles_órgãos do Estado de Minas Gerais agem com profunda sabedoria jurídica sobre o que seja "efetivo exercíCio",
anexamos a esta justificativa pareceres e despachos contidos no Processo n9 09/80, em que houveram por bem
acolher a fundada pretensão da funcionária Raimunda
Tereza Pena Pereira, no sentido de que se lhe não interrompesse o decênio de efetivo exercícío,- em ·virtude de
ter faltado ao serviço 60 dias alternadamente durante o
decênio, sem justificativa. Coino se trata de Uffia deciSãO
humana e repleta de inteligência jurídica, em que se destacam os pareceres da Dr• Nellie Salles e do Dr. Farjado
Nogueira de Souza, advogados do Estado, espera-se que
sirva de fanai para a guarida desta proposição que,
transformada em lei, dará um sentido altamente humano
e social ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União.

I.EG!SLAÇÀO C!TA.DA
LEI N' 1.71 t, DE 28 DE
OUTUBRO DE 1952
Dispõe sobre a licença especial de funcionário
público federal.

.·-· ..-.- ....... .. ......... -... .-.... .. .- ....... .
........~~,. ·..... siiàó. v'rii ..... ; ·'· ........ ·
-

-
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Da Licença Especial
Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício, ao
funcionário que a requerer, conceder-se-ã licença especial de seis mesi.s com todos os direitos e vantagens do
seu cargo efetivo.

...... - .. ·- ....... -· .. ····· ..... ·-·-·······--·--

- t Ãs Comissões de ConstituiçãO e Justiça e de Sefviro Público Civil.) ·
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 35, DE 1984

Dispõe sobre o pagamento dos financiamentos dos
contratos imobiliários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema de Financiamentos e Empréstimos sob Garantia Hipotecária.

b CongressO NaCionaf decreta:
Art. 19 O mutuário do Sistema Financeiro de H"abi-hlção (SFH) de que trata a Lei n9 4.380, de 21 de agosto
de T964, e do Sistema -de Financiamentos e Empréstimos
sob Garantia Hipotecária, que tenha recolhido maiS da
me~_ade do praZo-do contrato de financiamento imobiHáiío ou hipotecârio, poderá quitar o respectivo saldo
dev~dor com 9escont0 de 50% (cinqãenti p-ór cento).
-Aft. 2.9 -Esta Lei entra em vigor !!a data de _sua publi~~
cação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
.lustifiCi.ção
A!! amortizações das prestações da casa própria e dos
empréstimoS hipOtecário's coiistitUem -hOje uin dos mais
angustiantes problemas dos mutuários, respectivamente,
do Sistema finanCeiro de Hãbitaçâo e do SiStema de Financiamentos e Empréstimos Hipotecários.
Se na ma'i'Oria dos países- desenvolvidos as habitações
estão condicionadas a fatores climáticos e; ou a dificuldades de aquisição de tipos de material de construção,
entre nós, o problema maior é de natureza_econômi.ca e
reside; especificamente, na -crescente dificuldade, para a
maioria dos mutuários brasileiros, de mantéi- eili-dia seUs
coffipromissos com a CEF ou com as entidades financeiras cOncessionárias de financiamentos e empréstimoo,
em virtude da dimini=lição cada vez ffiaior do pOder aquisitivo da grande maioria do povo brasileiro, provo~ada
pela inflação galopante que lhe corrói a economia.
O Sistema Financeiro de Habitação, cifiido pela Lei n9
4.380/64, com a finalidade de propiciar condições favorâVeis ao povo para adquirir a casa Pfópria, representl},
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hoje, um grande logro por ser um sistema elitista, sofisii~
cado, complexo, extorsivo e gerador de inflação.
Os preços das chamadas casas populares construídas
para anteder à demanda das classes de baixa renda, com
o escorchante aumento dos juros e da correção- monetária, estão adina dos seus minguados recursos financeiros.

A c<Js_a_ -própria é um sonho acalentado por todo chefe
de; família,_ além de representar um direito fundamental
de todo homem, conforme reconhece o art. 25 da Declaração Unive:rsal dos Direitos Humanos. Sua aquisição,
portanto, não pode ser uma utopia.
Mas, ê'ilquanto não for posslvel a cada brasileiro adquirir seu Próiiiio imóvel por falta de recursos ou de financiamento (no Brasil existe, ainda, um dêficit de mais
de 7 milhões de moi'adias), incumbe ao Governo promover a c_onstrução, através do BNH, do maior número
possível de unidades imobiliãrias e facilitar ao mutuário
do SFH todos os meios possíveis para que ele possa saldar seus débitos para com os agentes financeiros .
Em ago-sto de 1982, o ex-Presidente do BNH, ]o_sê Lopes de Oliveira, reconhecia que 9_Si~tema Fina_nceiro de
Habitação, após 18 anos de e~istência, ainda não havia
atingido suas finalidades, e admitia que o mesmo vive
um processo de s~_9_imentação que estã longe de ser terminado, seja na sua estrutura, seja na conseco.ção de seus
objetivos sociais (Folha- de S. Paulo, 49 cad. 8-8-82).
Ainda no mesmo ano, vários empresários que atuam
no_ setor da construção manifestaram sua~. p_re_ocupações
com_ a crescente escas~ez de reÇ:u!sOs pa_~a _a_ ~abil~ção .
Em recente pronunciamento proferido no Sindicato
dos Bancos do Rio de Janeiro, o ex-Presidente do BNH
prevê que o SFH corre o -risco de tornar-se invíãvel dentro de um a dois anos se a inflação não for contida ou se
não forem adotadas medidas capazes de compatibilizar
as disponibitidades do mutuário com as prestações devidas.
Todos sabem que o SFH foi concebido para uma economia em desenvolvimento normal, ou em crescimento,
sem índices incompatíveis de inflação, como ocorre presentemente no País. O resultado é que o tripé que sustenta as operações do sistema- poupança, retorno dos investimentos e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- e:stá evoluindo com sérios acidentes de percurso.
Com índices tão ele_y_a_dos_de inflação, como os registrados nos últimos anos, agravados pelas altas taxas de
des_emprego, subemprego e rotatividade da mão-deobra, não só aumentou o volume de inadimplência no
SFH com os saques do FGTS,levando este sistema aregime pré-falimentar.
Alguma coisa, portanto, precisa ser feita, no sentido
de se alocar um maior fluxo possível de recursos para o
SFH.
O presente projeto, sobre consubstanciar uma medida
capaz _de contribuir para que, a curto prazo, possa dispor
dj:;_..apreciávd soma de recursos financeiros, vem Solidificar o nosso SFH.

- o mutuário brasileiro não deseja ..dar um tiro na cabeça", como propós literalmente o presidene do Banco
Central, como forma de acobertar sua dívida, atravês do
seguro do BNH. Ele quer amortizar suas prestações finarl.Ce:iras sc!us' ComprómissOs hipotecários; mas, -sem.
precrsa·r retir~r ~da ~~~ m~a. o alimento !ndiSpensávei
pa~~ si e ~ara seu~ filhos:

e

O projeto em apreço apresenta mais um instrumento
eficaz para que o SFH possa colimar seus obJetivos. AfÍ~
na!, o Brasil tem uma poupança que é a quarta do mun- d_o e_ uma economia que; ..malgrê tout'', ocupa um lugar
de destaque entre a,s economias dos países em desenvolvimento.
Sala das Sessões, 28 de março de 1984. -Mário Maia.

0372

Quinta-feira 29

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.380, DE 21 DE
AGOSTO DE 1964
Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema financeiro para
aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da
Habitação (BNH) e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras lmobiliárias, o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo e dá -õutras providências.

Art. J9 ü govCrii.óTC:dcfal, att-ãv-é!fdo Ministério do
Planejamento, formulará a_ política nacional de habitação e-de planejamento territorial, coordena_ndo a ãção
dos órgãos públicos e orientando a iniciativa privaôa no
sentido de estimular a construção de habitaçõe:t.de interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pela!> classes de população de__m_en.or
renda.

(Às ComissõeS de Coi1Stitufçào e Jusliça, di> Legislação Soda/, de Economia e de Finanç-as. J

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção li)

PROJETO DE LEI DO SENADO

do contrato, deve ter especificada a natureza de cada

NY 37, DE 1984

pan.:clu pugu ao empregado c discriminado o seu valor,

Altera os§§ 1~' e )"i> do art. 477 da Consolidação das
Leis do Trabalho, de modo a deixar estabelecido na
lei que haja assistência aos empregados em todos os
casos de demissão, independentemente: do tempo de
servico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~> O art, 477 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com as seguintes alterações:

- "Art. 477 ..
- § 11' O pedido.dC:-deinis-sàOOu recibo de quitação
da rescisão do contrato de trabalho, firmado por
empregado com qualquer tempo de serviço, só será
válido quando feito com a assistência da respectiva
entidade sindical, de qualquer grau, crim sede, delegacia ou seçào no loca[ de prestação do serviço.
§_39 _QUMdo não e_xistir na l.o~idade nenhum
dOs órgãOs previstos neste artigo, a·assistência será
prestada pela autoridade do Ministêrio do Trabalho
ou pelo representante do Ministério Público ou,
onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou
impedimento destes, pelo Juiz de Paz.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 36, DE I984 COMPLEMENTAR
Isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias- ICM, a comercialização de leite "in natural".

Março de 19X4

Art. 2~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

sendo válida a quitaçãO, ·apenas, relativamente às mesmas pllrcelas,
-V, Pvrt::~ria n9 ).636. d~ 30dc outubw de !968. que bai~a normus para
homologação de rescisão de contratos de trabalho {0.0., 10.!1.69).
-V. Súmula TST n9 4L

§ 39 Quando não-existir na localidl.lde nenhum dos
órgãos previstos. neste artigo, a assistência será prestada
pelo representante do MinÍ!>têrio Púhlico, ou, onde houver, pelo Defensor Público e, na fulta ou impedimento
"dei>tet,- pelo Juiz de Paz.
§ 4~ O pagamento a que fizer jus o !úiipregido serã
efetuado no ato da homologação da recisão do contrato
de fi"ubalho, em dinheiro" ou em cheque visado, conforme
acordem as partes, salvo se o empregado foi analfabeto,
quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro.
__§_.-.~~--Qualquer _compe_nsação no pagamento de que
trm~_g__pl;lrágrafo ant~rior n~o poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.

( Ãs Comi.l'sões de Con_stituíçào- e Justiça e de L~
gi.l·laçào $()('ia!.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 38, DE 1984
Açres~enta parágrafo ao artigo 19 da Lei n"' 4.090,
de 13 de julho de 1962.

Justificação
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~> Ficã.ril isentas do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - ICM, as operações de comercialização de leite in natural para consumo públ\co em todo o
País.
Art. 2'<' -Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Arl_ 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Vem repercutindo negaiívamerite na-imprens·a--i]UntOàs organizaÇões cooperativas que ÍtdarÍl com a distribuição de leite in natura a tributação que alguns Estados
estão impOndo à comercialização de leite, fato que, a rigor, implicil Prejuízos manifestos para prOdutores e consumidores. Cremos desnecessário, pelo óbvio mesmo da
situação, arrolar subsídios demonstradores do_ tr_uTsmo
de que o leíte c_Onstitui aliinento básico dgs brasileiros,
sobretudo das faixas etáriis-mais baixas. Desta sorte_, ê
estranho que se estabeleça tributação sobre a produção e
comercialização do leite in natura destinado ao consumOpúblico, quando se sabe que essa tributação seria inteifã~
mente destituída de qualquer finalidade social, pois, sem
elevar sintomaticamente a renda tributá-ria:,- só serviria
para mais agrav:ira penúria das classe-s menos favorecidas de nossa sociedade.
A Constituição Federal atribui à União o poder de regular os excessos que se verifiQuem no estabelecimento
da carga tributária imposta pelos Estados, facultandolhe o estabelecimentO de isençõeS, mediatl.te lei cOmPfe~
mentar, desde que ::.ejam para atender a relevante interesse social ou econômico nacional. Ora, nri caso do consu-mo do leite in natura, conforme analiSãmos, cOnstata-se
esse relevante interesse social e económico, a justificar a
edição de lei ComPleme-ntar, estabelecendO- a isenção do
ICM, em caráter nacional.
-- Sala da~ SiSSôes,-2SOe n13.rÇo de I 984. -ltamaf Frãrlco.

(Às Comissões de ConstitutÇao e Justiça e"de FInanças.)

Com muita honra, submeto à consideração da Casa a
presente proposta de alteração do texto dos§§ J9 e 3~' do
urt. 477 da CLT. na forma de pedido que me fàí diri&"ido
pela diretoria da Federação Nacional dos Empregados
em Empresas de Seguros Privados. e Capitalização e
Agentes Autônomos de Seguros PríVaâos- e de Crêdito,
com sede no Rio de )aneiro.
Referida reivindicação, Cjue tambêm logrou ser apresentada e aprovada durante o V Encontro Nacional dos
Securiiários (Praia Grande, 4 a 6 de_ setembro de 1983),
consiste cm fazer co'nsignar na lei a obrigatoriedade de
todos os pedidos de demissào, assim como todas as quitações de rescisão contratual, serem acompanhados ou
por representante da entidade sindical c_oifespõtlderi.te
ou por autoridade do MTb ou, ainda, à falta de um des~
ses, pelo Ministério Público (ou Defensaria Pública).
Sala das Sessões, 28 março" de f9"8~.-=- Nelsoii Carnei~
ro.

LEGISLAÇ'ÃO CITADA
DECRETO-LEJ N' 5.452, DE I' DE
MAIO DE !943
Aprova a Consolidacão das_ Le_is do Trabalho.

.·: ...... ....... ·.· .........·. ·--·· ......... : ...... .
_.

CAPITULO V
Da rescisão
Art._477. t: :.1ssegurado a todo empregado, não existin·
do prazo estipulado para a terminação do respectivo
contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remu~
neração que tenha percebido na mesma empresa,_
§ \I' O pedido de demissão ou recibo de quitação de
resCisã-o do contrato de trabalho, firmado por emprega~
do com mais de I (um) ano de serviço, só será válido
quando feito com a assistência do respectivo síndicato
ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.
§ 21' O instrumento de resdsãá ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo o art. lI' da Lei n'i' 4,090, de 13 de: julho de 1962:
-§ 3" Será considerado como de serviço o
período de afastamento do empregado que estiver
em gozo de auxilio-doem;a, quando inferior a seis
mcses.n

Art. 2° Esta Lei entrará em vígor nu duta dr,; sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contni.rio.
Justificação
A Lei n~4.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu a
gratificação de Natal (mais conhecida como dêcimo terceiro sulür"io) em favur dos trabalhadores, prescreve:
"Art. [I' No mês de.dezembro de cada ano, a
todo empregado será paga, pelo empregador, uma
gratificação salarial, independentemente da __ remuneração a que fizer jus.
§ I~ A gratificação corresronderá a 1/12 avos
da remuoei"ação devidu em dezembro, por mês de
serviço, do ano correspondente._
§ 2~' A. fraçào igual ou superior a 15 dia-s de trabalho será havida como mês integral para os
efeitos .do parágrafo anterior."
Posteriormente, por iniciativa do atuan_tc Deputado
Floriceno Paixão, a Lei_n~.4.281. de 8 de novembro d!!
1963, instituiu em moldes semelhantes abono para os beneJiciárjos- da previdtncia social nestes termos:
"Art. I~ Fica criado, em caráter permanente,
_para os aposentados e pensionistas dos Institutos de
Aposentlldoria e Pensões, um abono especial correspondente a 1/12 do valor anual da aposentadoria
ou pensão que o segurado ou seus dependentes tiverem percebido na respectiva instituição.
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Parágrafo único. A impõrtância a que se~fefere
este artigo será paga até o dia quinze de janeiro do
exercício seguinte ao_ vencido.
Art. 29 O abono de que trata a presente lei é exw
tensivo a tOdOs os s:egurados que durante o ano tenham percebido auxílio-doença por mais de seis meses. ou a dependentes seus que, por igual período,
tenham percebido auxílio-reclusão."
ConSeQüentemente, em face da legislação citada, o trabalhador que, durante o ano, em virtude de enfermidade
se afastar por perfodo igual ou superior a seis meses, em:
hora perca o direito a Uma parte dO chamado décirilOler-

c,eiro salârio recebe, em compensação, o abono devido
nos termos do art. 21' da Lei nl' 4.281, de 1963. Tal não

ocorre, entretanto, com aquele que a_doece e fica impossibilitado de trabalhar durante menos de seis meses. Neste caso, como vimos, perde parte do décimo terceiro salário e não faz jus a6'itb-on0 deVido aos ãposentaci0~~-0 projeto, assim, visa repará r tal injustiça, considerando como de efetivo exercício o perfodo de arastamento,
por enfermidade, por período inrerior a seis meses, evitando, desse modo, que o trabalhador enrermo sorra redução na sua gratificação de Natal ou décimo terceiro
salário~

Aliás, de longa data, o tempo de afastamento do trabalho pela mesma razão j~ vem sendOConsideradO-; para
fins de aposentadoria e- outros benefícios _-previdenciários," como âe efetivo ex-ercíCiO, 6 Que é, comO ilo caso
da presente proposição, plenamente justificáVel.
Sala das Sessões, 28 .de março de I 984. - Fernando
Henrique Cardoso.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Soda!.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerindo que vai ser lido pelo Sr. ]9.
Secretário.
É lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO N• 17, DE 1984
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 239 do Regimento Interno do
Senado Federal, solicito de V. Ex• as necessárias providências no sentido de encaminhar ao Poder Executivo o
seguinte requerimento -de infOrffiaÇões:
I. Para quais produtos e serviços foram solicitados
ao Conselho Interministerial de Preços- CIP, reajustes
de preços acima do percentual de 80% (oitenta p6r cerito)
da variação do valor nominal da Obrigação Reajustável
do Tesouro Nacional, duiante o período de vigência da
Portaria n" 16, de 28 de junho de 1_983? .

2. Quais as--sOlicitações deferidas pelo órgão _(tendo
em vista a pergunta anterior), de quanto foi o reajuste
excedente concedido em cada caso e quais os motivos
apresentados em cada situação determinante do atendimento de cada um desses pleitos?
3. Quantos foram (relacionar produtos e serviçOs) os
casos constatados pelo CIP de infringência do item 2, da
Portaria n9 16, de 28 de junho de: 1983, e quais as provi-_
dências adotadas pelo órgão em cada uma das situações?
4. Quais os produtos e serviços, destinados a lançamento no mercado, cujos preços foram submetidos à
prévia análise e aprovação do CIP, durante a vigência da
Portaria n'i' 16, de 28 de junho de 1983? Qual a decisão dO
órgão relatívamente a cada um desses produtos e serviços?
-
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Justificação
Em 19-83, a infl~Cão brasileira superou -a marca 'd-os
20Q% anuais. Ao.Jado disso, oS preços do petró!eo no
mercado internacional, ::~tê então a causa explicati~::~-go
vernamental p::~ra o processo innacionário, estabilizaram. A explicação externa, portanto, deixou de ter sentido.
A política salari;tl_sofreu_ modificações, por ser uma
outra causa da innação, no dizer das autoridades do Governo. Os- ínâices válidos para essa política roram ao
mesmo temPo manipulados, e obviamente reduzidos,
com base numa justificação inconsistente.
Outros ~atores, no entanto, raramente_ são cogitados
coriio alavancas da innação. Produtos e s~~viços vários
recebem reajust_es constantes, em percentuais elevados,
que muita vez chegam a estarrecer até mesmo os pró·
_p_rios concorrentes. Há dias uma empresa _montadora de
veículos conseguiu autorização do CIP para reajustar os
seus preços em 17,587%, segundo se inrorma, enquanto o
aumento autorii:adq para o setor cofio um tOdo rara de
15~
.
Nos termos regimentais, o presente requerimento de
informaÇões Se _articula ao Projeto-de-Lei do Senado n9
JQ6,_~de 1983, que "estabelece limite para reajuste de
preço público ou tarifa sujeita a controle governamental
e dá outras providências".
Sala das Sessões, 28 de março de 1984. -Itamar Franco.
O SR. PRES~J)~NTE {M oacyr Dalla)- ~erão requeridas as inrormações solicitadas.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
19-Secretário.

silo lid--as as seguintes
Brasília, 27 de março de !984
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência de
acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regi~
menta Interno, que me ausentarei do País, como
me~bro da Missão lnterparlamentar em Genebra,
Suíça, a partir de [9 de abril do corrente ano~
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa E:rtcelência, protestos de elevada estima e apreço. - Murilo
Badaró.
Brasília, 27 de março de 1984.
Presidente,
-Teriho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43, alínea ..a" do Regimento lriterffo da Casa, que me ausentarei do País, como
membro da missão interparlamenter e·m -Genebra, SUíça,
a partir de 30 de março corrente.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e apreço. G8stlo
Müller.
S~:

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla)- A Presidência fica deilii.
·
A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutOs, destinada à
apreciação das seguintes matérias:
-:-Projeto de Decreto Legislativo n9 31, de 1983;
- MeJ)sagem n9 51, de 1984, referente à escolha do Sr.
OctáVio Luiz de Berenguer Cesar, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad
e Tobago; e
-Mensagem n9 54, de 1984, referente à escolha do Sr.
Jorge D'Escracholle Taunay, para exercer a [unção de
Embaixador do Brasil junto à República de Sri Lanka.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla)- Há oradores
inscritos.
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Concedo a palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro. como Líder- de Partido.
O SR. NE_LSON CARNEIRO- (PTB- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revísão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Seriadores:
Campos é no interior do Estado do Rio a sua cidade
de maior importância eccinômica, política e social. Quem
hoje visita essa' cidade, '!lê_um aspecto antes desconhecido: as praças, que outrora eram ocupadas apenas pelos
aposent::~dos, para a suas horas de lazer, hoje também
reúnem muitos jovens, que são os numerosos desempre-gados- das diverSas ãdvidades que_ali se exerciani, entre
as quais uma, quase doméstica, a de cerâmica, a tradicional cerâmica de Campos, que hoje se vai constituindo_no
desapar-ecimento daquelas pequenas fábricas ou na redução dos serviços autrora por elas realizados. Este, Sr.
Presidente, apenas um aspecto. Campos rec-lama, tem reclamado constantemente, região onde o Brasil tem recolhido a-niaior -quantidade de Petróleo que levou Õ Senhor Presidente da República, no último dia IS, ali pronunciar o discurso relativo ao seu 5" ano de governo,
Campos continua lutando, como vários Estados do País
-como Serilpe, como Pará, como Alagoas, como todas
aquelas unidades que produzem petróleo na orla marítima - continua Campos lutando para que lhe seja dado
o royàlty assegurado aos Estados que produzem óleo no
seu território.

e

--sr. Presíden~ê. é prinCípio de Direito InternaCional
que dentro de duzentas milhas ou, na pior hipótese, den~
tro de doze milhas, o territóriO se estende e sobre ele tein
soberania o país.
Ora, se esses Estados têm na sua orla marítima poços
de petróleo, é natural que o Senado se apresse em votar
esse"- projeto jf âj)"rOvado pela Câmara dos Deputados,
pelo qual se dará a esses Estados e remuneração de que
necesJitam.
O Sr. Plssos Pôrto- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não.

Sr. Passos Pôrto- Comunico a V. Ex~ que o projeM
to que concede royalty aos Estados e municípios que têm
poços de petróleo na plataforma continental jã foi aprovado por todas as Comissões Técnicas do Senado Federal e está para entrar na Ordem do Dia. Por intermédio
de V. Ex• faço um apelo â Liderança do meu Partido, da
qual participo, para que nos dê a possibilidade de pô-lo
na Ordem do Dia, porque já está pronto, com todos os
pareceres. Já que a Lei n9 2.004 concede aos Estados e
aos Municípios a participação no royalty da produção de
petróleo, nada mais justo que também na platarorma
continental os Estados e municfpios conrrontantes recebam esses royald~ modificando, através de decreto-lei.
no Governo do Presidente Geisel, com bons objetivos.
São recursos destiriados a estoqUes de cOmbustíveis, à
pesqui_sa -rriinàal, mas que tiraram dos Estados e dos
municípios, que tiveram o privilégio de possuir petróleo,
o direito de aplicar esses recursos na solução dos seus
problemas. O problema do Estado do Rio, então, se
agrava, porque a bacia de Ca_mpos, hoje, é realmente o
grande campo promissor de petróleo no Brasil. É hoje o
Estado do Rio 9 maior produtor e tem perspectivas de
anteCipar a auto-suficiência de petróleo no Brasil, graças
aos mananciais que estão na plataforma submarina da
bacia de Campos. Somo meus esforços aos de V. Ex• evidentemente, representando o meu Estado, qt..ie será um
dos beneficiados com esse royalty, em nome dos signatários do projeto, dois_ Deputados: um, do Rio Grande
do Norte-:- António Florêncio; outro de A lagoas- Geraldo Bulhões. Nós três apresentamos esse projeto há
seis anos, e há seis anos vimos :utando, na Câmara e no
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Senado. para que tenhamos esse direito,· que deveria
e.<:tur-mos assegurado já na própTia Lei n9 2.004.

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Nobre Senador PasEx.~ e a contri-

sos PôrLo, agmdeç_a a interveiwiio de V.

buição- que traz, para que todos nos unamos- num apelo

ao Senador Aloysio Chave..;;. que é do P:,trá: EF.tado tam-

bém interessado na obtenção desse rayalty, paru que não
espcrêffios sete anos, como no caso de l:.lcô, porque. depofs dos sete primeiros poderão vir mr~is outros sete. E
quem sabe quantos sete virão. até que um dia se torne
realidade essa aspiração? Mas, o que é ímpressionãnte é
ver como a Bacia de Campos contribuiu pam o progresso do Pais, para a auto-suficiência do óleo no País e,
cada vez mais. u B<tcia de Campos perde a sua relevância
econõmica e. cada diu mais, empobrece o__ seu povo.
O Sr. Aloysio _Chaves- NQbre Senador. V.
permite um aparte?_

Ex~

me

O SR. NELSON CARNEIRO- Sei que s_e fala num
Fundo de Participação, fundo âe participação que é uma
miragem e que não substitui, o que é iazoãvel, o pagamento do royalties.
Mas eu terei muita honra cm ouvir o nobre Senador
Aloysio Chaves, a quem já agora. também em nome do
ilw;trc representante de Sergipe, o nosso que-rido companheiro Passos Pórto. endereço um apelo para que inclun
nu Ordem do Dia esse projeto que tem parecer favorável
de todas as Comissõl!s Técnicas.
O Sr. Aloysio Chaves --Nobre Senador, a conwni·_
caçi\o feita pelo Vice-lider Passos Pôrto permite-me,
realmente. tomar esta pnlVidência e eu o farei co-m muito
prazer. com a ;;tquicscência também dos demõ.lis companheiros. desta Casa, mlls nõs estamos com quase duas
centcnus de projetos de k-i aguard:.~ndo a Ordem do Di:.~.
Espero que possamos tt]:ilizar os nossos trabalhos e ampliar a nossa pauta para deliberação e. sem dúVida alguma aprovar ou. pelo menos, discutir e votar projetas tão
relevantes como esse que V. Ex' menciona.
O SR. NELSONCARSrEIRO- Aci'C&to que o pfO: ~
jeto é tão r(!levante que a só notíci:.l de que de seria in~
cluído na Ordem -dl) Dia, levari:.i os nosso$ cofeg"us que
const<.tnternente p--e-dt!m vc-rilkaçiio e impedem, conseqüentemente, ;;ts votações. que desistem deste propósito,
a nm· dC_que Q SenadO possa vOÚl.r cssi:: PrOjetO que diz
respeito a tantos Estados e a grande parte da populuçào
brasileira.
Sr. Presidente. não ê esse apenas o problema de Campos. Ao lado disso, é gmve a situaçlío dos usíneirõ·s; e
aqui n~o defendo o problema dos usineiros, defendo o
renexo da sifuaÇUo gmvC cm qi.Jib--viYcffi- ãS uSin:iS de
Campos pelos renexos que levam aos plantadores de cana. aos cortadores de cana, aos operários que viYem liga·
dos indissoluvelmente à indústria canuvieifa e à indústria
açucareira no norte numincnsi::.
Finalmente, é um apelo que daqui dirijo ao Prefeito de
Cnmpos. Hoje, já- :.i-Urimo e o Estad_o do Rio de Janeiro
concluíram os trabalhos. as iniciativas para a- púidade
entre os funcionáriOs -a "UvaS -e- 0-s-friti.ITVOS.NO ma~
plano municipal essa solução não foi adotadu até hoje.
D:.1qui desta tribuna, Sr. Presidente, endereço ao Pre..
feito de C:.impos um apelO para que iqui::íe--iniinicípio
não retarde em conceder aos seus funcionários ínativos
os mesmos direitos até agom conferidos aos ativos.
O Sr. Pedro Simon- Permite-se V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO com prazer, o aparte de V. Ex•.

País não. Ouço,

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, em primeiro lugar. quero dar a minha solidariedade ao pronunciamento de V, Ex~ _e ao do nobre Senador Passos Pórto. Não há
dúvida nenhuma de que se trata de uma injustiça, de
uma incompreensão. primeiro para com o Nordeste, _
com a Bahia, agora com o Rio de Janeiro. É absoluta~
mente lógico. é absolutamente correto ...
O Sr. Virgílio Távora- Não sõ com a Bahia mas com
o Ceaní também.
O SR. NELSON CARNEIRO- Com o Ceará,
bém. com Sergipe.

tam~

O Sr ..PedroSimon- _É verdade, primeiro com o Nordestc_c, agom, também, com o Rio de Janeiro.

o· SR. NELSON CARNEIRO- Até mesmo com o
Pará c com o Espírito Santo".

o Si~_ Pedro Simon- E um abs_urdo incompreenSível
isso que o projeto de lei já foi apro~ado j:iõr Jiri3.i"iimída0i-na Câmara, aprovado por todas as Comissões Técnicas
está para vir ao Plenário. Eu dou a minha integral solidariedade c antecipo o voto favorável o que, aliás, nem precisaria dizer, da Bancada do PMDB. Só me atraveria
porque; em meio ao disCursO de V. Ex~. nci ·apafte dõ
Vice-Líder do PDS, o nobre Senador Passos Põrto e do
próprio Líder do Governo, foi colocada a questão de tal
maneira que se V. Ex•s me permitirem, quero vir em dew
fesa do Presidente do Senado Federal. Diz o nobre Senador Passos Pôrto que o projeto foi ã.pfoVãdo pela uiliinimidudc da Cãmara, foi aprovado pela unanimidade das
Comissões do Senado, está pronto para vir p3ra Ordem do Dia, e pedir ao Líder do PDS que o coloque na
Ordem do Dia. Diz V, Ex': "Eu também peço ao Líder
do PDS que o coloque na Ordem do Dia_.'_; Eu, coffi tÕdo
o respeito ao Líder do PDS, peço ao Presidente do Sena~
do que o coloque n:J Ordem do Dia porque me parece
que., pelo Regimento Interno da Casa, compete ao Presidente do Senado. O que pode acontecer é as Lideranças
àoSfi..lrtícfos, V. Ex~ é Líder~-ouVindO, e ê daro que tem
peso específico o Líder do PDS, para que--fsse projeto
passe por outros. pela sua importância, e venha para Ordem do Dia. Eu só não poderia deixar passar tranqüilamente a afirmativa de que é o Líder do PDS qw;m está
falendo a nossa pauta. Pelo que eu pensava, e cOntinuo
pensando, é V. Ex~, Sr. Presidente, quem faz a pauta.

a

e

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu concluo, Sr. Presid,entc,_ nestes poucos minutos que me restam, dizendo
q~c. realmente, a tradição do senado e todas as Casas
Legislativas é que a __ Mesa_ faça a Ordem do Dia, mas
sempre em harmonia com as Lidernaças, principalmente
com as Lideranças dos pr~ncipais partidos, os mais numerosos.
Na França, por exemplo, há inclusive, um represen·
tante _do Poder Exi:cutivo Que-é realmente úm- Mínístro
junto :.lO Parlamento e que seleciona, quase que ele sozinho, ao menos selecionavã, ao tempo Que, em campa~
nhia do saudoso Senador Milton Campos, ali estivemos
C!:itudUndo o funcionamento do Parlamento_ francês, era
ele praticamente quem conduzia a elaboração da Ordem
do Dia. Sei que, no Senado Federal, a Ordem do Dia é
elaborada pela Mesa, sempre que possível com a colabOração c:~o_entendimento com os líden:s da m~:tioria e da
Minoria. Espero que a Mesa, com o apoio já manifestado pelo nobre SenadorAloysi_o Chaves, Líder do PDS, e
do PMDB, através da palavra do seu Vice-Uder, Pedro
Simon, no mesmo sentido, inclua, muito em breve esse
projeto, se possível ainda nesta semana, ainda faltam
duãs sessões,_ que encontrará aqui o aplauso de todos, a
começar pelo representante do Parã e do Ceará que integram a Bancada majoritária nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e muito obrigaw
do a V. Ex'
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O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, por cessão
do nobre Senador Milton Cabral.

O .SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senador~:

A esperteza e a habilidade em política, quando dentro
dos limites do razoável, é sem dúvida, até dignas de
aplausos.
No entanto, quando, em nome da habilidade, deriva~
se para a apelação, para os descaminhos êticos, merece e
pllssa até mesmo a exigir a reprovação e a repulsa dos
agredidos e prejudicados.
No caso _específico da campanha das eleições diretas,
promovida pelas Oposições, já caminhamos, a esta altura, el[ quero -crer, para as raias do absurdo.
Como exemplo, bastaríamos olhar a mobilização dos
Governos estaduais do PMDB, a utilização dos recursos
dos_c:xauslos contribuintes para custear a promoção de
políticos e futuros candidatos, em nome e a pretexto de
uma eleição já ganha pelo PDS erii 1982, ganha e disputada pelas Oposições coiTt as regras vigentes já definidas
na legislação da época e vigentes atualmente. Disputam
palmo a palmo o Colégio Eleitoral.
Mas, Sr. Presidente, a tri~te realidade é que, a pretexto
de ~csolver pro~?Jem;.ts desses Estado§ que não tinham dinheiro, a Oposição, nesta Casa, cm que pes-e a resistência
de dois Senadores, do PDS e um do PMD_B, tinha que
fazer mais um acréscimo de impostos, isso porque preci~
savam construir sambódromo e precisavam de dinheiro
para custear essa campanha que aí está, daí o aumento
da alíquota do !CM.
Aliás, Sr. Presidente, essas eleições hoje contestadas
sempre foram rcconhecid:.Js e disputadas pelo PMDB,
até mesmo atmvés do seu presidente nacional como can~
did.uto a Presidente da República; nós todos estamos
lembmdos.
Frustrados, foram aos quartéis tentar as intrigas, buscar um candidato, o ilustre General Euler Bentes, para
di.sf>Utàf a elelçãci. indireti.i. Em verdade, buscavam,
como buscam hoje ~om essa campanha, o poder via di vi~
são das noss:.Js hostes porque m:.1joritârias.
Nesse pleito, intentam novamente a intf'iga; primeiro a
tese da prorrogação, do mandato tampão, do candidato
da conciliação, mas, habilidosa e diabolicament~. intri·
gundo os homens do PD_S, especialmente os chamados
presidenciáveis com a opinião pública e_com o próprio
Partido.
Haja vista, Sr. Presidente, as maliciosas "declarações"
do Vice-Presidentc da República, o eminente companheiro A urcli:.~no Chaves, co!ocando·o como insubmisso
aos resultlldos da nossa convenção, encorajando-o à formação de um novo Partido ou um possfvel apoio ao candidato rebelde etc.
Na verdade, estão aproveitando-se do fato de que, no
esia"tUto d.o PDS, consta como um dos nossos objetivos
as eleições di retas em todos os níveis. Mais do que constar nos nossos estatutos, são as eleições -diretas efetiVamente uma aspiração de todos nós, a exemplo da anistia
que as Oposições não queriam, lenta, gradual, segura,
mas irreversível, fazendo parte do processo de abertura
- valç repetir, irreversfvel - qur;:: leve-tá o Brasil para
um leito democrático, efetivo, onde nós nunca estivemos, e isto não convém aos extremistas de esquerda ou
de direita, sabemos todos nós.
Quando chegar lá, Sr. Presidente, em 1990. de acordo
com as regras vigentes, iremos ter eleições di retas, inclusive para prefeito das Capitais, que o PDS através do
Deputado Armando Pinheiro e os governadores das
Oposições não quiseram.
Mas vejamos, Sr. Presidente, até_onde estamos indo na
exploração do anseio nacional pelas eleições diretas, Em
Goiás, onde o Governador do PMDB proibiu o uso da
máquina estatal para se fazer a campanha em favor das
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eleições, o seu Secretário di!: EcfUcaçào V<li muito além,
esl:.Í U!->ando ~ máquin:.~, o dli'lhciro do povo, e muito
muis do que isso., está usando as criunças nas escolas
públicas, us:.mdo criminosamente o tempo de aprendizado dos pequeninos, dos professores c de toda a estrutura
educaeional, para, segundo ele, Secretário, mobilizar,
formar consciências em favor das eleições diretas.
Os jornais estampam, Sr. Presidente, o mal fadado
concurso, nas escolas de I~ grau puta frases, para _cartazes. para slogans, produzidos pelas crianças que serão _
premiadas com somas avantajadas, para um Estado
pobre como o nosso.
Na mesma página, o jornal, notic)ando fatos dessa Secretaria, nos d:.í notícia de que o professores não receberam salários referentes a I983:
"Em junho de 1983, milhares e milhares de professores de ls> grau em Goiás não receberam os seus
salários."
De.._.o_c_onfessar, Sr. Presidente, que não me surpreende muito essa atitude do citado SeCretário, tendo em vista a sua formaçà<J ideológica, nitidamente esquerdista.
Sabemos todos nós, os mais -v-ividos e sofridos quc--hâ
poucu ou nenhuma diferença entre os médotos nazista c
comunista, na busca do poder, Hitler, estamos todos
lembrados, dominou a Alemanha e quase toda a Europa
através da juventude nazista, e Os cOinunisl:aS- aíestào,
sempre infiltrados no meio da noSsa Juventude. Logo,
não ê de se estranhar que cm Goiás se esteja "'conscJentizando" as nossas cdanças-_do !~>grau, e, possivelmente,
até mesmo as do jardím dC infância.
Estou aqui criticando, Sr. Presidente, um governo adverso no meu Estado, mas revestido da autoridade daquele que ajuda para ter autoridade para criticar.
Em verdade, aindu hoje eu tomava conhecimento, na
Secretaria-Geral da Mesa, de mais um projeto de reso- __
luçào, que ali está p<1mdo desde I982, quando o Governo de Goiás era exercido por um correligionário meu, a
exemplo de multos_outros que eu já solicitei a S. Ex~ o Sr.
Presidente que desarquivasse e colocasse na Ordem do
Dia, por intermédio da minha liderança, porque meu
Estado, carece realmente de re_cursos e não seria por picuinha político-partidária que eú iria penrilíz-ãf os milhões de goíanos que estão carecendo destes recursos.
Mas, dói-me Sr._ Presidente, ver recursos de nossos
exaustos contribuintes sendo utifizados, descarado_ e
grosseiramente, puni "consdCntiza( Crianças sObre a
chumada campanha das eleições dirctas.
A reciproca, veja V. Ex•, não tem sido verdadeira no
meu Estado. Em que pese a postura do_Go_vernador, o
seu governo não vem fazendo política com "P" maiúsculo como temos tentado fazer aqui, nesta Casa.
Lá esülo, Sr:- Presidente,- os cortesões das momentâneas vontades populares, industriando as angústias _da
nossu gente, querendo justificar a inopeiância e a inaptidão, cu diria, mesmo, até a incompetência para o exercício do governo. Eles agem como aquele cachorro afoito
que corre atrás do automóvel c, quando o alcança, realmente não sabe o que faz com ele. t: isso que vem ocorrendo, sem dúvída alguma, nos Estados governados pelo
PMDB. E agora, pará justificar essa incompetência",
lançam mão da panacéia, da variilha miraculósia, que seria capaz de obrar milagres teológicos-para aàibertai' a
incompetência e a ineficiência, para resolVer (fs problemas que anunciaram seriam solvidos uma vez lhes entregues os governos estaduais, uma vez lhes assegurassem a
vitória no COlégio Eleitõr"ãl. Fruiit(ãdoS que forani; ã.gora aqui estão, por todOs os cantos da Pátriã:a.lndusti'iar
esse anseio, que, sem dúvida alguma, é um ã.nseio rladonal, mas, sabemos todos_, nào é oportuno, e com a autoridade de majoritários não iremos -perrilitir q-ue; a pretex.:to de cortejar a vontad_e popular vá-se implantar neste
instante, as eleições diretas para Presidente da República.

Anotei aqui, Sr. Presidente, que na antiga Judéia, habilitada por um povo altivo, orgulhoso, racista ao extremo, c ainda hoje o é, que se consideravam, e ainda se
consideramos eleitos de Deus, esperava o rei vingad_or, o
rei arrogante, o rei que os libertasse do jogo_romano._
Niio souberam, como ainda não sabem, até hoje; inter.:
preiar os seus próprios profetas e-repudi<~ram o Enviado,
o Cristo-Sulvador da humanidade. Humilhados na sua
impcnitente arr0g6.nci~ e ante a pusilariimidade de PilatOs, 1.-'0rtesào da vontade popular, em não querendo
comprometer-se, mas querendo acabar na onda, ficar
bem com o povão ali reunido, numa omissão muito comum nos dias atuuis, transferiu ao povão cr·direito de,
coletivamcnte, julgar o Rei dos Judeus, cujo resultado
nós estamos lembrados c nos lembramos a todo instante:
soltamos Barrabás e crucificamos Nosso Seiihor Jesus
Cristo.
Maís próximo de nosso época, Sr. Presidente, anotei
também, temos o exemplo da Revolução Francesa, cujos
lideres, Robespierre, l)anton e Marat, os que me lembro
no momento, não sobreviveram o suficiente para assistir
.à realízaçào dos seus ideais, porque ficaram como que
cortcsõcs do povão, a reboque da opinião pública; não
conduziram o povo, preferindo a posiç~o de cortesões da
grandl.! m<.tssa, enquarito esta, desVaii-adarrtente, decaj)-i~
tava toda a dite, toda a nobreza alcançada pelo seu desvairísmo.
Na verdade, Sr. Presidente, muitas vezes, nesta Casa,
tenho apontado o perigo da exploração da angústia po·
pulur. Muitas vezes por inadvertência, mas, desgraçadamente, mais por -desonestidade de intelectual, temos as~
sistido aqui e, mais particularmente, na outra Casa, nas
s1.-ssões do Congresso, acusações ao Governo como se
fosse ele capaz de obrar milagres, como se fosse o Gover~
no uma figura extraterrena, ou de outro Pais, como .se
fosse o Governo, particularmente o Executivo, uma criatura com poderes sobrenaturais e, cOmo t.al, c!iferente da
'massa da qual foi extraído; como se pudesse o Governo
- -superar todas as nossas contradições, como se pudesse o
Governo, de uma hora para outra, obter de todos nós o
milagre de passarmos a gastar aquilo que realmente ganh:.lmo~. Lamentavelmente, tem faltudo aos nossos governantes aquela atitude e aquele comportamento do pai
que verdadeiramente ama seus filhos, que contraria momentaneamente o_s seus filhos e não lhes faz a vontade,
m<1.s faz. sim, aquilo que efetivamente consulta aos seus
interesses m_aiores.
Fala-se que o povo n~o tem responsabilidade para
_ com a dívida externa. Esta é a grande legenda das
eleições di retas, esta tem sido a t§nica na grande campanha para desestabilizar o regime. E e_ssa legenda, Sr. Presidente, _que o povo não é responsável, mas faz agir como
se fô.ssemos, realmente, irresponsáveis pelo o que aí está.
B<lstaria lembrar que, entre as duas crises de petróleo,
desvair:idamcnte, nosso_ po_vo, com o consentimento do
Governo, duplicam o consumo de petróleo no País; de
30 -milhões de nietros cúbiCos, fomos para quase 69 milhões, importação e consumo, anualmente, enquanto
.aqueles que nos emprestam dinheiro reduziam, sobremaneira, o consumo do chamado ouro negro. Bastaria
lembrar, Sr. Presidente, que tendo hoje 27 milhões e 410
mil domicílios neste País, rurais_ e urbanos, temas instalados nesseS 27 milhões, 410 mil domicílios, 25 milhões e
600 mil fogões a gás, como se não existisse lenha na nossa área_ rural, como se essa Ienba nã9_fosse de graça para
mais de 7 milhões de roceiros que reSidem na chamada
área rural e, no entanto, usam fogão a gás. Bastaria este
aspecto, Si. Presidente, Paia que nós, -eleitO pelo- pOvO,
que recebemos de Deus essa dádi va extraordinária de
sermos os condutores da nossa gente, para refletirmos;
para ·admitirmos parcela d_e c~:~lpa, como responsáveis
que somos, do menor ao maior, neste País.
Na verdade, Sr. Presidente, s_omos o povo de dar um
•jeitinho", o povo que, não podendo, jâ possui, na sua
área urbana, um automóvel_ de passeio para cada oito
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habitantes, quando países outros, que têm uma renda
per cãpita SupCrior ao dobro da nossa, nãO se permite ta~
manho desperdício. Mas é muito cómodo Para nós, -o-povo do "jeitinho". Vamos todos transferindo para os
omb:r~;>s do Governo as nossas responsabilidades. Mesmo nós, os legisladores, usamos muito freqUentemente a
tribuna para dizer que a culpa é do governo, como se nós
legisladores também nào fôssemos governo. E mais do
que isso, quando nào temos a quem transferir a culpa ,
nós a jogamos em Deus, dizendo a culpa é do destino
que Deus nos deu.
Sr. Presidente, tenho me preocupado, sobremaneira,
com essa vocação quase suicida de esperar milagres, de
buscar panacêías capazes de curar todos os nossos males,
como uma varinha de condão, como a que está sendo
alargueada pelas Oposições, capaz de obrar milagres que
resolvam as nossas contradições, contradições de_ povo
que gasta mais do que economiza. Contradição como a
das Oposições, como já salientei, de buscar o_ poder, de
alcançar os governos csta_duais, c o que se vê das pesquisas, o que ocorre com as oposições é o papel da figura
grotesca e grosseira da anedota, aqui jã trazida por nós,
do cachorro que corre atraz do automóvel .
J~ é tempo, Sr. Presidente, de se criar juízo neste País,
até mesmo por respeito ao povo que nos segue. Chega de
industriar eleitoreiramente os sofrimentos do nosso p-ovo. Busquemos soluções para o custo de vida, para o desemprego, a falta de saúde, educação, enfim, para todas
as dificuldades que nos infelicitam antes que seja -tarde
demais.
Povo, Sr. Presidente, é como um caudal, um rio que
em seu Jeito natural, conduzido pelos seus barrancos, nu
líderes, produz transporte, energia, irrigação, enfim, o
progresso. Mas fora dos barrancos, sem condutores, sem
lideres autênticos, transforma-se nas cheias, nas avassaladoras tormentas que vão destruindo tudo o que encontra pela frente.
Sejamos, pois, Sr. Presidente, aquilo que Deus nos
concedeu: líderes responsáveis. Comportemo·nos como
pais que realmente amam seus filhos e, por amor a esses
filhos, tenhamos a bravura moral de contrariá-los, tanto
o quanto seja necessário, mas façamos-lhes, n.ão o que
pedem, m<~s o que lhes convenham.
Lembremos-nos de Churchill que tinha por divisa,
olhar as futuras gerações e não as próximas eleições,
mesmo e especialmente tendo em vista que após soerguer
a Inglaterra dos escombros e da derrota iminente frente
aos- nazistas, foi derrotado na primeira eleição a que se
submeteu em seu próprio distrito eleitoral.
Era o que tinha a diier. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que deseja -faZer um<! comunicação inadiável, nos termos do
art. 16, inciso VI,_ na prorrogação da Hora do Expediente, antes d<;_ Ordem do Dia.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, em
seguida, gostaria que V. Ex' concedesse a- palavra ao
nobre Senador Pedro Simon, por delegação da Liderança.

O_SR:. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Pois ilão,
após a Ordem do Dia?

O SR. HUMBERTO LUCE_NA - Não, pode ser antes.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedi a
palavra a V. Ex• exatamente para atender ao_ seu pedido,
antes da Ordem do Dia. Então, farei o seguinte: nós entraremos na Ordem do Dia e, em .seguida, darei a palavra
como Líder a S. Ex•, para não prejudicar os nossos trabalhos.

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

O SR. HUMBERTO LUCENA- Lembro a V. Ex•
que a palavra, como Líder, é uma atribuição que pode
ser exercida em qualquer fase da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- É verda-

de.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Gostaria apenas
que fosse cumprido o Regimento Interno.
O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - Queria
apenas ponderar a V. Ex~ para que tivéssemos -o trabalho
normalizado, mas, se é um assunto urgente, será cumprido o Regimento Interno.
Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE Á REVISÁO-DO
ORADOR. -.sERÁ PUBLICADO POSTERIOR'
MENTE.

Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Sr. Presidente,
peço a palavra na forma do art. 16, item VI, para uma
manifestaç-ão de aplauso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, _d_e acordo
com o art. 16, item VI do Regimento Interno, para uma
manifestação de aplauso.
-

OSR. ALOYS!O C!!AVES PRONUNCIA DIS-CURSO QUE. ENTREGUE Á REVISÁO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Roberto Saturnino- Sr. Presidente, peçO a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, Como
Líder do PDT.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT-RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoi'es:
A nós do PDT, como a todos da Oposição, nesta Casa, realmente, a medida surpreendeu muito, porque veio
quebrar uma tradição_ do Senado e do Coilgresso Nacional, uma tradição de liberalidade, sim, O nobre Líder
Aloysio Chaves se r_eferiu a certas normas de liberalidade
que o Congresso -Naclo.nãJ ado ta em cotejo com oUtros
Congressos de pafse.o; democráticos do mundo. Reconhecemos que isso é verdade, e orgulhamo-nos desta tradição; queremos manter esta tradição de liberdade, de Hvre acesso do povo à Casa-Política, a Casa que representa os seus anseios, aspirações e interesses legítimos.
Assim é, Sr. Presidente, que não pode ficar essa decisão da Mesa sem um protesto de nossa parte, sem a manifestação completa de nossa discordância e ÜLCoii.fOI-ffiidade com ela. O auditório do Senado, -o Auditó"riô Petrônio Portella, foi fiílo sim para reCeber convencionais ·e
seminários, mas foí fCitO; também, pa:ra- receber õlãilifestações políticas. O Senado é uma Casa política-. E não
tem sentido barrar o acesso a manifestações políticàS em
suas dependências, particularmerite-- naqu-6Je auditório
que foi construido para esses fins, também-. E, diria até
principalmente.
Assim é, Sr. Presidente, Srs. Senador-es, que nós da
Oposição estamos, estivemos e estaremOs sempre prontos a colaborar com a Mesa no sentido de se adotarem
medidas de cautela, medidas de prevenção contra possíveis manifeStaÇões de desordem dentro da Casa, como
em qualquer dependénci<l do Congresso Nacional, sim,
medidas de vigilância, de poticiamento mais rigoroso, no
sentido de prevenir e de evitar quaisquer manifestações
de desordem. Com essas medidas estaremos sempre
prontos a colaborar, a dar o nosso apoio, dar as nossas

idCias c sugestões, mas concordar com um<l proibição
dc.sta natureza não podemos c não o furemOS: Queremos
dciXlU" :,~.qui o nosso protesto formal, veemente, porque
achamos que foi uma decisão antidemocrática, que fere
uma tradiç-ão que sempre nos orgulhou e que sempre
honrou o Congresso brasileiro, qual seja a de manter as
suas dependências abertas à realização de a tos públicos e
de atos políticos.
Ainda ontem, referia-se aqui o Senador Itamar Franco
-infelizmente não pude estar presente porque estava no
Rio, exatamente participando também de manifestação
naquele Estado - que estiveram aqui os engenheiros
manifestando ordeira e legitimamente o seu protesto
contra a política de recessão e de destruição da tecnologia nacional. Assim queremos que outros grupos sempre
venham. Queremos as Casas do Congresso brasileiro, as
suas dependências, seus auditórios sempre abertos a manifestações desse tipo, cl<~ro, sempre ordeiras, que não
comprometam o bom nome do Congresso 1\. acionaL Estamos de acordo c estaremos sempre. dispostoS a colaborar para a prevenção da desordem, mas nunca para o
corte da liberalidade e do espírito democr{ltlco que sempre animou as Me.-.as da Câmara doS Deputados, do Senado Federal e do Congresso brasileiro.
Fica aqui o nosso protesto e a manifestação de nossa
inconformidade contra essa infeliz decisão da Mesa, tomadu ontem.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)---:- Devo informar aos Srs. Sc~udores, como Vice-Presidente da Mesa, e estaria em melhores condições para fazê-lo o eminente Presidente da Casa, Senador Moacyr Dalla, que
efetivamente não houve nenhum protesto às ponderações trazidas a reunião pelo Senador Moacyr Dalla.
Elas se constituíram exatamente em precauções para sal-.
vaguardar o património da Casa, e evitar in~identes desagr..td<h·eis que poderiam ocorrer. Suspendeu-se não até
o diu 25, mas durante o mês de abril. Se V. Ex~s consultarem, V. Ex's conhecem bem, como se orienta a outra
Casa do Legislativo, verão que a Mesa da Câmara dos
Deputados, para ceder os seus auditórios, consulta o Plenário. Então, o Senador Moacyr Dalla levou o assunto,
preocupado cm evitar, este mês, incidentes desagradáveis, sobretudo em que não ocorram reuniões políticas
mais polêmicas que venham trazer perturbações a esta
Cusu. foi então tomada a decisão, salvo engano apenas
com o voto contrário do Senador Henrique Santillo, e
não era apenas o Senador Henrique Santillo presente à
. reunião da Mesa, havia outro representante do PMDB,
que apoiou, ou pelo menos não se manifestou, a decisão
da Mesa. Houve apenas um voto discordante, o voto do
Sen<.Jdor Henrique Santilto. O Senador Moacyr Dana
pOderia, como disSe, dar com mUito mais segur~nc~ aS- informações que estou dando, porque a medida foi levada por S. Ex~ mas o único objetivo dessa decisão foi preservar o património da Casa, ev1tar depredação num auditório caríssimo, o que realmente poderia ocorrer, e outros incidentes de~agradáveis nesta Casa. A medida foi
apenas cautelatória, foi apenas de preservação do património, tendo em vista também que a Câmara dos Deput~dos já havia adotado providências semelhantes, condicionando, ~OJ!IO _Qissç_, a aprovação do Plenário para a
cessão do seu auditório.
Acredito ter traduzicja: _fielmente o que ocorreu naquela ~eunião, embora o Senador Moacyr Dalla pudesse dar
com mais riqueza as informações.
O SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra, como LÍder, de acordo com o parágrafo único, art. 66, do Regimento IntefJ!o, ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Como Líder,
pronuncia o seguirúe discurso. Sem revisão do orador.)
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Sr. Prcsidncte, Srs. Senadores:
RcU!lzou-se Orltcrh, dia 27 de març-o, cm todo o Brasil,
o Dia N:.H.:ional de Protesto da Engenharia, Arquiteturu
e Agronomia contra o massacre que vem sofrendo a engenharia e a _tecnologia brasileira, nos dias de hoje.
Esta Cusu, Sr. Presidente e Srs. Senadore.<>, não pode
deixar de rcgistrur c renetir sobre tão importante manifeslaçào, principalmente, qw.J.ildo parte de categorias
profissionais ligada~ diretumente aos setorcs produtivos
du Nação, na cidade c no campo. Categorias estas responsáveis, em última amilise, pelo planejumento e desenvolvimento de nossa produção industrial, habitaCional e
agrícola. Profissionais ligados, entre outros aspectos, à
construção ·da casa e à produção do <~limento.
Uma pergunta, entretanto, nos assalta:
O que faz com que engenheiros, arquitctos c agrônomos, interrompam seus afazeres habituais e saiam às
ruas c uos auditórios de todo este País pura protestar?
Contra o quê protestam estes profissionais'?
A resposta está no Manifesto das entidades promotoras que afirma:
"Nós, engenheiros, arquitctos, agrónomos, químicos e técnicos de gruu médio de áres afins, alertamos a Nação brasileira para o grave momento que
estamos vivendo:
~SUcateaDi.ento. de nossas indústrias num proCc.-.so de fafêncía desnacionalização das empresas;
- r"ecessão duradoura com desemprego sempre-cede~tcs em nossa história, quando ao lado de um
salário achatado, h<i um número crescente de desempregados sem qualquer possibilidade de trabalho·
~ausência de qualquer perspectiva de desenvolvimento buseado na tecnologia nacional, condição
indispensável para construirmos um caminho que
nos impeça de cair numa forma moderna de coloniulismo;
- dispersao de equipes técnicas, verdadeiro património de nosso País, cuja formação levou décadas, desfeit<.JS pela falta de serviço."

e

ta tota_l falta de uma polftica racional de desenvohdmcnto habi_tacional e rural que propicie aos técnicos brasileiros participação integral nos planos a serenf executados nas áreas cm que são profissionais.
Hoje são eles preteridos pelos "pacotes" económicos e
fórmulas alientgenas, com total desconhecimento das peculiaridades nacionias, quer nos grandes centros urbanos
como nas áreas rurais .
Afinal, pum qUC- os anos de estudo, de estágio, de profissionalizaç-ão? Para que os investimentos do País com
os seus filhos, na área educacípnal_? Para a ociosidade?
Para o open marcket da vida? Para assistir sua competência e seus_conhecimentos serem relegados?- Não, Sr. Presidente! Não, Srs. Senadores!
Todos são brasileiros, imbuídos do espírito patriótico
de participar ativam~nte na reconstrução de nossa Páw
tria!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, -há algo de muito sérh
neste protesto dos técnicos brasileiros, mas não há, tenham certeza, novidade no que dizem.
A própria Federação Nacional dos Engenheiros, em
abríl de 1983, lançou manifesto à Nação onde afirmou,
com suficicnte __clareza e discernimento:
"Essa crise é o resultado da poHtica ecoriômica
perversa, desnacionalízante_ e inviável, imposta--Pe- -los gov~rnos autoritários dos últimos ai1os."
Antes disto, Srs. Senadores, em dezembro de 1980, na
cidade gaúcha de Gramado, os engenheiros, agrônomos:
e geólogos de todo o Brasil, reunidos através de sua Federação e s_eus sindicatos, firmaram, no documento conhecido como Carta -de- Gramado, alguns pontos que
servem de alicerce ao que vimos ontem.
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Diz a Carta:

brasileira, só acostumado, portanto, às visitas dos turistas que vin.ham a Brasília e aqui desfilavam pelos corredoreS e-salões para conhecê-lo, achando bonitos a Câmara dos Deputados e o Senado, que está realmente preocupado em ver gente que vem aqui para atuar, para participar, para entrur nos gabinetes dos Deputados e Senadores para manifestar a opinião que corre lá fora na
alma_ da gente brasileira.
Parece que não nos preocupamos em debater, em discas.'~
cutir, em participar das soluções lã fora, mas até medo
temos que os problemas que estão lá fora entrem Do
E explica:
Congresso brasileiro.
Qual foi o incidente que aconteceu até hoje no Audi"A importação indiscrimíilada de tecnologra·rnatório Petrônio Portella? Já ouvi muitos debates. O
dequada à nossa realidade social, os investimentos
PMDB realizou inclusive um ato público transmitido
governamentais voltados para projetas de redUzidos
_r)elo rádio e pela televisão: os partidos políticos já ousabenefícios sociais, os cons(aiú_es atentados cOntra a
ram; semináríosjá fo-ram feitos; qual foi o incidente que
Engenharia Nacional, os financiamentos externos
aconteceu até hoje no Auditório Petrônio- Poriel!a? Qual
condicionados à ímportaCàO de equiprinlêntos e serfoi
o ato de barbárie? Pelo amor de Deus! Que perigo e
viços de engenharía, para os qu<iis o Pafs çstll perfeieste? O povo reunido e nós atemorizados em que vão detamente capacitado, são causas determinantes do
molir o Congresso Nacional..
estreitamento do nosso mercado de trabalho."
Ora, Sr. Presidente, isto me pareC"e que faz parte, sem
Concluindo_, do seguinte modo:
querer, de uma outra realidade, a de fazer com que na
hora da votação o Congresso vote sem ter condições de
'"Nós, da Federação Nacional dos Engenheiros e
sentir dentro dele, Congresso Nacional, a pulsação do
dos Sindicatos, somos pela convocação" dC-Llrii-àASpovo brasileiro.
sembléia Nacional Constituinte, livre, Scibei-ana
Eu não tenho nenhuma preocupação, Sr. Presidente.
democrática, com liberdade de manifeSili.ção e oriaAcho, e disse muito bem ao nobre Líder Roberto Saturnização para todas as correntes políticas e a revonino, que temos que dar, e damos, toda a sotidariedade_à
gação dos a tos de exceção, com o objetivo de proMesa do Congresso, para que as coísis Sejam feítas em
mover o reordenamento político da Nação".
·ordem, com tranqUilidade, para que se evite todo e qual~- -qu·er transbordamento que eventualmente venha a ser
Entretanto, Srs. Senadores., não" são soniente oS e.ri.gi:"-feito.
nheiros, arquitetos, agrônomos e técnicos qUe repudiarri
Agora, o que se imaginava que ia ser feito no Audia situação de descarninho em que se encontra o País.
tório Petrônio Portella? Um ato das Oposições a favor
A Nação como um todo tem sid_o urna--s6-Võz na condas dirctas? E daí? Eles estão senda: feitos no Brasil inteiclamacào pelo basta.
ro. É verdade que caiu um Ministro porque ele disse que
Basta de recessão!
"era normal que as campanhas pelas diretas fossem feiBasta de desemprego!
tas, desde que [assem feitas como estão, em ato de norBasta de arrocho!
malidade". Caiu o Ministro. Isto é absolutamente norBasta de miséria!
mal, lógico ... O Ministro de Estado e Ministro Milítar é
Basta de políticas desnadonatizantes!
obrigado a demitir-se porque fez à Nação uma afirmatiBasta de autoritarismo!
va de que "considerava absolutamente normal as maniA Nação, assim como Ontem fizeram- Os engenheiros,
FCstações feitas a fav-or das diretas, desde que fossem ftüarquitetos e agrônomos tem ido às ruas pedir mudanças.
tas coino estiio- sendo feitas, -em arTibieilte de norrnalida·
Mu-danças, Srs. Senadores, que este País precisa para" __ _
de",
encontrar seu futuro de prosperidade e justiça social.
É verdade, Sr. Presidente, que a decisão da Mesa, com
Mud:mça, Srs. Senadores, que somente virá através de
todo or!!$pCito, se identifica com esse atei qL:te fez com
eleições diretas para a Presidência da República-. PI-OceSque o Ministro saísse, porque deu essa declaração.
so .este que nos permitirá eleger um governo com credibiAgora, Sr. Presidente, o problema não estâ em não
lidude popular para tomar as r1ecessárias medidas capapermitirmos
que o povo chegue até nós- acho que nós
zes de corrigir os rumos _de nossas polítícas, confoi-me
deveríamos recebê-lo com muita emoção e com muita
nos alertam, de modo corajoso e desassombrado, os envibraçJw, Eu me identifico, eu cOJJcordo em que se deva
genheiros, arquitetos e agrônomos de todo o Brasil.
preocupar-Se para que as reuniões do Congresso tenham
O segundo assunto. Sr. Presidente, com o_ maior resa tranqUilidade necessária, e nós mesmos das Oposições
peito à palavra de V. Ex~. é com relação à minha condeveremos lutar no sentido de que essas reuniões sejam
vicção de que os Líderes do meu Partido e do PDT têm
tranqUilas e pacíficas, que Õs parhimentares possam
toda a razão em protestarem contra essa decisão, íncom~
ex.ercer o seu_ direito de votar, sem nenhuma pressão.
preensível e injustific{wel, da Mesa.
Concordo plenamente. Mas, dai, Sr. Presidente, a nos
Não sei, Sr. Presidente, mas me parece que os equívopreocupar porque o Congresso ultimamente vem sendo
cos que o-correram neste País não tiveram a participaÇão
invadidO, o termo é esse- que bom!_- pelo povo, pois-do CongreSsO Nacional. Nesses 20 anos, absurdos acon.fia -hora d"e se votai- um projeto dos professores, vêrri centeceram, injustiças- CViolencuis foram côrile"üdaS-, nãO'tenas de professores; na hora de se vOtar uffi projeto dos
aconteceram no CoilgressONaciomi.l. Este CongreSSo 1o1 ~
trabalhadores, vêm centenas de lideranças sindicais; na
vítíma: foi fechado para a erri."iSsão do AI-5, pãf-a o AI-2
hora de se votar um projet_o de reforma tributária, Vêm
para o "Pacote de novembro": este Congresso foi fechacentenas e centenas de Prefeitos e Vereadores ... f: um
do muitas vezes por a tos de viofêi1Cla dos homens do Posintoma positivo, é sintoma de-qUe eStamos-começand~ a
der Executivo. Este Congresso foi invadido, cercado, por
respírar, estamos começando a existír, que a nossa pretropas das Forças Armadas, e eu não ·vi nenhuma
sença já estâ sendo sentida lá fora. Em vez de se ig.terPrereação, nenhum protesto, menhuma revolta por parte de
tar tal fato como um ato l""bsitivo, se está a destroçá-lo:
nenhum daqueles que estão assustados e tremendo de
não venham a Brasília pelo amor de Deus; não venham a
medo com o que o p6vo pode fazer se ele entrar dentro
Brasília ~~~que _é perigoso,_ não venham a Brasília, pordo Congresso Nacional. Parecé que o Congresso NaCio:
que, se víe-rem a Brasília, algo lhes pode acontecer.
na! estava tão acostumado, em estando em Brasília, aqui
Será que há algum Senador aqui qúe, para exercer o
no Planaho, e as decisões estando fora dele, e não tendÔ
seu voto, está assustado, está preocupado que venham
nenhuma presença, nenhuma açào dentro da realidade

"Frente a uma dívida externa e a uma inflação
sem precedentes em nossa história, frente a uma
política de recessão e a unr modelo económico de
caráter nitidaritente antidemocrãtico e antinacional,
isto frente ao crescente desemprego e aos baixos salários que impõem desnecessárias privações à população, temos o dever de assumir posições inequívo-
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prefeitos, ou que venham vereadores, ou que venham lideranças sindicais a Brasília no dia 25?! Parece·me que
não, Sr. Presidente. Parece-me que é muito melhor
olhar-mos os aspectos positivos em meio a esta triste realidade nacional. H estão sabendo que há Congresso, que
trabulhadores, estudantes, prefeitos e vereadores, em vez
de só irem aos gabinetes dos Ministros, e só irem lá ao
Dr. Delfim, à espera de que ele é o único e todopoderoso neste Pafs, que também venham ao Congresso,
porque sabem que podem entrar aqui e que, apesar de
um Poder esvaziado nas suas atribuições, é um Poder
que está tentando firmar-se, no sentido de buscar uma
realidade nova para este Pais.
Por tudo isto, Sr. Presidente, lamentamos profundamente o ato da Mesa, ato que teve o voto c_ontrário do
l'i'-Secretârío Henrique Santillo e do Companheiro Mar-celo Miranda, que, como suplente, lâ estava representando o nosso Vice-Presidente, Senador Jaison Barreto.
Sr. Presidente, não é pelo fato em si. Se nos impedirem
de fazer um ato pelas dirctas no Auditório Petrônio Portella, hav~rcmos de tentar realizá-lo em outro lugar, mas
me parece que a Mesa do Senado, e como tal nós, senadores, não ganhamos nada, não somamos nada quanto a
essa preocupação com o que poderia ocorrer e, dessa
maneira, evitando pudessem as coisas ser feitas.
Sr. Presidente, ouvimos o discurso do nobre Representante do PDS do Estado de Goiás. S. Ex• fez aflf-mativas
com relação ao Governo desse Estado.
Sr. Presidente, em_ meio à reaHdade dos governadores
de Oposições e de Governo que af estão enfrentandO a
dura constatação das dificuldades de governar, casualmente o Governador Iris Resende é um que, a nível nacional, pela sua ação, pela sua atuação, pela sua maneira
de agir e governar, pelas realizações, pelas inovações e
pelo dinamismo que ele vem dando à administração no
seu Estado,- o Brasil inteiro <idmira.
- Sr. Presidente, em Goiás, ao contrário_ do que ocorre
em rrieu Estado, onde pel~,t divisão das Oposições, o Governo, em Goiás, há longo tempo, e por vitórias maciças,
a OposiÇão vem ganhando as eleiç:Qes, primeiro para o
Senado Federal, porque não havia eleição para o GoVerno, e agora, espefaCtilarmente_, para o Governo do Estado. Assim, o apoio popular àquele Governador é absolutamente inerente.
Agora, acusar, no Congresso Nacional, que o Deputado e Secretário da Educação Ademar SantiUo pertence a
esta ou àquela ideologia, e, ao se fazer esta afirmativa,
dizer que está levando uma conscientização ideológica
aos estudantes, porque fazendo uma pregação nas escolas por eleição direta, ora, Sr. Presidente, não me parece
tão absolutamente normal e tão lógico. Parece-me tão
compreensível e tão justo. Num momento em que o Presidente da República usou um espaço de rádio e televisão
em cadeia para todo o Brasil, não para falar, porque se
fosse falar pelo menos era a sua vontade, era o seu pensamento, mas, num programa montado por uma· empresa
de publicidade, usou espaço para defender as eleições indiretas. ~e o Presidente pôde falar ao Brasil inteiro pelo
rádio e pela televisão defendendo e impondo as eleições
indiretas, qual é o crime de se conscientizar, de se orientar no sentido da legitimidade das eleições diretas?
O Sr. Benedito Ferreira aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. PEDRO SIMON- Já lhe darei o aparte, com
o maior prazer,
Ao longo do tempo, durante muito tempo, quando
funcionou os <i tos instituCionais e a tos complementares,
das escolas professsores foram afastados por discorda~
rem da voz do Governo. Na cadeira de Moral e Cívica se
recebia orientação--de como se deveria dizer e orientar
este País. Inclusive, Sr. Presidente, cartazes eram distribuídos dentro das escolas aos alunos - o último Presidente da República era Washington Luíz e, dePois,
pulava-se UetúUc Vargas e entrava-se diretamente no Sr.
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Castello Branco;· Durante um longo período este País
não tinha existido, e os professores de Moral e Civica tinham de falar da redentora da época e buscar dentro da
redentora o endeusamento do sistema a que eles pertenci:lm.

h:;o foi feito, Sr. Presidente. Tenho certeza de Que "em
Goiás os professores têril liberdade de falar, de discutir,
de defender, de debater, de orientar e de concientízil.r a
mocídade.
Se foi d!!da a sugestão no sentido de que se :Possa--ais::
cu ti r o tema eleição di reta, me parece que debater o t_~ma
eleições diretas é um tema que deva ser debatido por todos os brasileiros, em todos os lugares e de todas as formas que forem ,possíveis.
Com todo o prazer ouço o nobre Senador Benedito
FerrCíi'-'u. -O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Pedro SiM
mon, é louvável que V. Ex"- venha em socorro ...
O SR. PEDRO SIMON- Em socorro, não, porque
não é necessáno.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• interprete como· quiser, mas vai-me conceder o aparte, pois- tenfiõ certeza
- V. Ex' não quer ser grosseiro. Que V. Ex• venha em
defesa do seu cor-relegionário é compreensível, mas V,
Ex' querer distorcer a verdade não é passivei, porque falei parn crianças.~ào me conSta que Conste aO-Cürrícu!Oescolur do !9 grau sequer a matéria Moral eXívica. O
que hó em Goiás é--atrãso de pagamento dos professores,
em que pese ·estarmos libt:rundo aqui empréstimos de
1981 e 1982, quando V. Ex•s obstruía a aprovação dos
recursos para o meu Estado. Agora que tenho um correligionário de V. Ex' no Govei-nó; vCOho toriüuldo Inicia~
tivajunto à minha Liderança e junto à- Mesa p-ãra: líbéiar
tais rceursos, e é revestido dessa iUtorídade d_e quem ajuM
da, não de quem fala, como V. Ex•, mas de quem ajuda,
que cu clamo que se desvie o dinheiro do exausto contribuinte para premiar crianças- do pfê-escolar, a fim de que
se engajem na carnpanhu ...
O SR.

PED~O

SIMON -

O Sr. Benedito Ferreira eu conclua o aparte,
O SR. PEDRO SIMON -

Muito obrigado.
V. Ex• há de permitir que

que há uma forma de s.e resolver o problema dos atrasos
com o BNH, qut":l! dar um tiro na cabeça ou pedir que alguém dê um tiro na cabeça? Qual é a mais grave? Qual é
.a mais séria? Um secretário que faz um concurso para
que os estudantes estudem fórmulas de governo, e provavelmente o nobre Secretário poderá conseguir que os
seus correligionãrtos defendam, na forma de entender
dele, o significado, a importância e a juStiça das eleições
indir~Ja.s. Pod_e_râ defender isso, outros poderão fazê-lo
de forma diferente. Agora um secretário, um ministro,
um presidente de banco aconselhar os brasileiros, milhões de brasileiros a resolver os problemas das _suas
famílias através do sufcidio, Sr. Presidente, essa fórmula
talvez seja mais interessante para S. Ex•
O que quero dizer é que, depois de muito tempo, vem
alguém, e é o nobre representante de Goiãs, fazer a defesu do Governo. Fazia tempo que isso não acontecia no
seu conjunto. f:, realmente, um dia importante este,_ e o ~
louvo pela coragem e pela bravura, porque a grande verdade é que pratiçamente ninguém hoje se atreve a defend~r aquilo que não dá para defender.
S. Ex• diz o seguinte: as Oposições perderam no Colégio Eleitoral eleito em 82, Poís digo a S. Ex• o seguinte:
no ColégiO_ Eleitoral eleito em 82 nem.
O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra
pelu ordem, de acordo com o art. 444 do Regimento ln- Len10.

--ó SR; -PEDRO SIMON - ... nem S. Ex~ nem eu fomos eleitos, p~rq-ue os Senadores eleitos, s,ejã qual for a
forma ...
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pilli:iVra·a<ffiobre s-enador Milton Cahral, Pela ordem.
AnteS; pOi"éin,-illdagafia ao eminente Senador Pedro Simon se S. Ex~ concorda com a interverlcão dO nobre Senador Milton CabraL
O SR. PEDRO SIMON -Não, Sr. Presidente, prelendo encerrar, primeiro, o meu pronunciamento.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) ---_V. Ex• continua C(Jm a palavra. Logo em seguiçia, concederei a palavra pela ordem a V. Ex•, eminente Senador Milton
Cabral.

Não _concluiu?

O Sr. Benedito Ferreira- Não. Parece que V. Ex' se
caracteriza pela impaciência, V. Ex' fala o que quer e sequer me permite...
O SR. PEDRO SIMON- Talvez20 anos nos deixem
impacientes realmente.
O Sr. Benedito Ferreira - É verdade. V. Ex' se carao- _
terizou pela impaciência e pela intolerância, embora
sempre falando em liberdade e em democracia. Gostária
de concluir para deixar extremado de dúvidas, O meu
protesto consignou bem, para aqueles que quiseram ouvir, que boa parte dos professores de Goiás não recebem
salário desde junho do ano passado. Outros recebei'ani e
estão recebendo e clamando contra os atrasos com que
vêm cons.eguindo receber. No entanto, institúi-se um
concurso, pago pelos cofres pubtícos, para crianças participarem das eleições diretas, Mais do que isso, estã-se
mobiliZando toda a estrutura e todo o tempo de aprendizado desses pequeninos.
O SR. PEDRO SIMON- O que é mais interessante,
Sr. Presidente,' fazer-se um concurso sobre eleiçõeSO.ife-tas, onde as crianças possam votar, escrever o que pensam e o que sentem, o que acham da maneira de governar o seu País, para talvez, se algumas crianças, como
crianças,jâ fosSem orientadas e, depois de velhos não teriam uma orientaÇão completamente errada, o Presidente do Banco Central 9ue fala ~ Nação inteira- dizendo

O SR. PED~O SIMON - Muito obrigado.
O PDS, Sr. Presidente._ no Colégio Eleitoral de hoje,
tem 32 votos a mais do que as Oposições. NO entanto,
quando se fala no Colégio Eleitoral eleito em-1982, há 42
Senadores nesta Casa...
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Eminente
Senador Pedro Simon, o tempo de V. Ex• para concluir
seu pronunciamento é de apenas 1 minuto.
O SR. PED~O SIMON- É uma forma de atendê-lo,
não é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não é uma
forma de atender, nós estamos cumprindo o Regimento.
O SR. PED~O SIMON- Seja qual for a forma pela
qual chegaram aqui, 42 Senadores foram eieítos em
1978, e esses 42 Senado.res_que foram -eieitOS-em 1978 de- <:~dem deiJt_ro do Colégio Eleitoral, porque a maioria do
PDS é de 32. Logo, Sr, Presidente, não é o Colégio Eleitoral eleito em 1982 que está aqui deddlndo, é o eleito
em 1982 e aqueles, como eu, que foram eleitos em 1978 e
que, no entanto, estamos aqui, colocados à força dentro
. do Colégio EleitoraL
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Mas, Sr. Presidente, falar como falou S. Ex• que o povo, agora, é o culpado. Diz S. Ex•:- Mas como o povo
brãSiiêiro não é o culpado pela crise? O povo brasileiro
tem a manra de dar um jeitinho, o povo brasileiro aumç:ntou o consumo de petróleo, o povo brasileiro compra autorilóvel. O povo ê o culpado pela crise, Esta é a
afirmativa mais importante que nem o Dr. Delfim Netto
teve a coragem de fazer. Foi defendida dentro do CongresSo Nacional. Os nordestinos são ·cupados pela crise,
os milhões de trabalhadores que ganham até três salários
mínimos são os culpados pela crise, nós somos culpados
pela crise.
Coitado desse Governo, Sr. Presidente, trabalhou, lutou, se esforçoU, se matou, combateu a corrupção, combateu as mordomias, tentou resolver o problema da intlação~·e ó pOvo braSileiro não ajudou, Sr. Presidente, o
povo brasileiro não ajudou. É a constatação a que nós
ChegamOs hoje, nessa tarde, com o discurso do ilustre Senador de Goiás.
Ora, Sr. Presidente, é avançar demais. Repare V. Ex•
que S. Ex• falou na crise do petróleo, outros países, disse,
controlaram o consumo do petróleo, e o Brasil duplicou
o gasto de petróleo. Pois, Sr, Presidente, bastou o Governo tomar alg las medidas, entre as quais proibir a venda de gasolina aos sábados e domingos, inclusive aumentando o preço da gasolina, e a tese da Oposição era de fazer o Coritrole do gasto do petróleo através, inclusive, de
raclõharilentos, e foi reSolvido O problema Sr. Presidente. E a conta petróleo não é mais tão séria. Deveria S,
Exf dizer que a conta petrOleo é hoje uma conta insignificante comparada com a conta juros que nós estamos pagundo ao exterior. _E;~quanto a conta petróleo está baixando, a conta juros está chegando a 1_5 bilhões de dólares. _c_ulp_a do povo brasileiro, Sr. Presidente, culpa do
povo brasileiro, que é responsável por esta dívida externa tão gritante e tão brutal.
O Sr. Be_nedito Ferreira- V. Ex• estâ falseando a verdade. Eu disse "todos nós"; V. Ex' não está sendo fiel à
verdade, me perdoe V. Ex•. mas não estâ sendo ftel à verdade. As notas taquigrâficas estão aí, Ex•
O SR. PEDRO SIMON - Diz que o Brasil estâ à espera de um mÚagre, que os brasileiros esperam um milagre. Na verdade, o milagre já aconteceu em 1970, só que
não resolveu, o milagre aconteceu. Quem espalhou que
nós estávamos na época do milagre foi o GOvern-o Federal, foi o Governo do Presidente Médici, na época mais
rígida que esse País viveu, é que espalhou a êpoca do milagre. Não!
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' deveria ter-me aparteado,

(0 Sr. Presidente jaz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMO~ - Encerro, Sr. Presidente.
O povo brastleiro absolutamente não espera milagre, O•
povo óraslleiro, pelo contrârio, cansou de esperar. Deseja o direito de participar, Sr. Presidente, deseja o direito
de votar, de eleger, de escolher alguém que, em seu nome~ o representarâ, e que possa, em seu nome, dirigir este
País. Pois, como disse, Sr. Presidente, o Vice-Presidente
da RePública, Sr. Aureliano Chaves, alguém que não
seja el_eito pelo voto direto e que não tenha a Confiança
da Nação, querendo dirigir este Pais, para suceder o General Figueiredo, as cons~qíiências são imprevisíveis,
apesar, Sr. Presidente, do povo brasileiro, como disse o
Senador Benedito Ferreira.

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. PED~O SIMON dente não permite".

Não, porque o Sr. Presi-

O SI!.- PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- Concedo a
ordecy~, ao nobre Senador Milton CabraL

palavra, pela
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O SR. MILTON CABRAL- (PDS PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Lamentavelmente, eu tenho que pedir a atenção da
Mesa e dos meus colegas para reclamar contra o abuso
sistemático- da aplicação do Regimento nesta Casa.
·
Com todo o respeito à moderação e às atenções que

devo, como colega, e admiração pessoal que tenho pelo
Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, S. Ex• não
poderia, na forrria do RegimCnto, pedir o uso da palavra
::a transferir para o Senador Pedro Simon, porque não
~ã amparo regimental.
Os assuntos abordados nada têm a ver com a Ordem
do Dia, e o Regimento protege-a Ordem do Dia. Nós
suspendemos a Ordem do Dia para quê? Não houve ne-

1huma comunicação de ordem inadiável, o assunto já tilha sido exaustivamente abordado pelo Senador Humberto Lucena. O SenadO! Pedro Simon foi repetir o mesmo assunto, assunto já vencido, já esgotado, com manifestações, inclusive, da Liderança do PDT. Não há, absolutamente, amparo legal. Ou nós cuidamos de preservar o Regimento, ou então nós não podemos ter ordem
nesta Casa, quanto mais no plenário, quando pretendeuse usar o Auditório Petrônio Portella, e, na oportunidade, alegou-se que ele não estaria sob o domíniú- de nenhum Regimento. Se nós não obedecemos o Regimento
aqui, quanto mais podemos exigir ordem fora das dependências deste plenário.
~Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavr~ para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D;lla) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para um
esclarecimentQ.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de lei do Senado n~" 120, de 1981- Complementar, de autoria
do senador Cunha Lima, que acrescenta dispo-sitivo
à Lei Complementar n~> 26, de II de setembro de
1975, que_ unificou o PIS-PASEP, tendo
PARECERES, sob n"'s 858 e 859, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
A votação do projeto será feita pelo procesSo nominal,
uma vez que a matéria depende, para sua aprovação, do
voto favorável da maioria da composição da Casã., de
acordo com o disposto no inciso-II, alfnea "a" do art.
322, combinado com o art. 328 do Regimento Interno.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Prew
si dente:
O Se~ ado Fe~eral, vai, mais uma vez, anali~ar projeto
de autoria -dÕ Senador Cunha uma-. de alto alCance socia!.
O Senador Cunha Lima foi muito feliz ao apresentar
este projeto de lei que:
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n11 26,
de 11 de setembro de 1975, que unificou o PISPASEP.
O Congresso Nacional decreta:

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A iiEVlSÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa
adota as palavras de_V. Elt~_çom_o__resposta à indagação
do eminente Senador Milton Cabral.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, citado nominalmente, peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira para eXplicação pessoal. V. Ex• tem 5 minutos.
O SR. BENEDITO FERREIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO ÓO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORE.S:
Altevir Leal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz
- Gaivão Modesto - João Castelo - José Sarney João Lobo - Marcondes Gãdelha- Aderbal Jurema
- Marco Maciel -João _Lúcio- Albano Franco-Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- João CalmotiAmaral Peixoto- Murilo Badaró- Amaral FurlanFernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Gastão Müller- Affonso Camargo- Enéas Faria- Jorge
Bornhausen - Carlos Chiarelli - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- E~t? finda~
Hora do Expediente.

Art. li' E acrescentado ao art. 49 da Lei Comw
-plementar n"' 26, de 11 de setembro de 1975, o se,.
guinte §49:
Na interpretação do nobre Senador Cunha Lima objetiva o § 49 proposto exatamente isto:
"§ 4"' A todos os participantes, sem qualquet;
exigência quanto a tempo de cadastramento ou
nivel remuneratório, será permitido sacar os respectivos saldos para aquisição, construção ou reforma
de casa própria."
--

O nobre Senador Cunha Lima apresenta justificativas,
evidentemente tod~ elas de caráter social para esse projeto, que mereceu a aprovaçao da Comissão de Constiw
tuição e Justiça, pela sua constitucionalidade e juridici~
-dade, e da Comissão de Finanças, com parecer também
favorável.
Nós não acreditamos, Sr. Presidente, que a Liderança
do Governo, nesta Casa, possa rejeitar este projeto, não
só pe~o_qu_e eujã disse, mas pelo seu objeti_vo social,__Qoje
perseguido por todos neste País, e particularmente porque ele obteve, em todas as comissões permanentes que
deveriam julgar ess_e projeto, parecer favorável, razão
pela _q1,1al nós entendemos e esperamos que a Liderança
do Governo venha dar o devido apoio a este projeto.
Evidentemente, V. Ex• já o disse, projeto de lei complementar tem um quorum privilegiado, mas bastaria
acQr_do_~Dtre a Liderança do Governo, a Liderança do
PDT que está presente aqui, a Liderança do PMDB e do
PTB, esta através do nobre Senador Nelson Carneiro,
para que pudéssemos aprovar rapidadmente a proposição.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
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O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para encaminhar a votação.
O SR. HlllO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SeOadores, o PMDs·;- airiivês d"e sua- Liderança eventual, apóia irif6gralmente as observações e esw
clarecimentos prestados pelo ilustre Senador Itamar
Franco, quanto à- justiça, conveniência e oportunidade
deste projeto de lei.
Ainda há pouco, o nobre Senador Pedro Sirpon, no
seu discurso, fez referência a uma infeliz declaração ·do
Presidente do Banco-Central dizendo que a solução para
quem deve ao BNH é dar um tiro na cabeça ou pedir a
alguém que lhe dê o tiro na cabeça.
O Senador Cunha Lima tem um pensamento diferente, muito mais humanitário, muito mais caridoso!f"Pelo
menos. S. Ex• propõe que, em vez de dar um tiro na cabeça, o Congresso Nacional autorize a que os donos das
quotas d_o PIS e do PASEP utilizem essas suas quotas
para amortização de seus débitos com referência ao financiamento do BNH.
Trata-se, portanto, de um projeto da mais alta oportunidade, justiça e até mesmo caridade, comparado a infe__ liz declaração do presidente do Banco Central.
Nessas condições, eu renovo e reforço, se é que se
pode reforçar um apelo da altura daquele do Senador
Itamar Franco, para que a Liderança do PDS seja senSível a essa situação de fato dos mutuários do BN H- que
jã estão sendo chamados de mortuárias do BN H,. se seguirem o conselho absurdo do Presidente do Banco central - e dêem o seu voto necessário à aprovação deste
projeto.
t o pronunciamento que o PMDB faz, reforçando e
reiterando o apelo do nobre Senador Itamar Franco.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENT~ (Moacyr Dali::!)- Concedo a
palavra ao eminente Senador OctáviO Cardoso, para encaminhar a votação.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder,_para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dal\a) - Concedo a
palavra a V. Ex•.
OSR. ALOYS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Nelson Carneíro, para encaminhar a votação.
SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado acaba de ouvir a palavra do nobre Líder da
Maioria, abrindQ a questão em sua bancada. Para o
PTB, a questão é fechada, votará de acordo com os pareceres unânimes da Comissão de Constituição e Justiça e
d"a Comissà~ de Finanças. t certo que essa descapitalização se torna possível. Grave porém, muito mais grave,
é a situação dos que aspiram a aquisição de uma casa
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própria. Certamente o Governo encontrará meios Para
essas deficiênciaS e os que buscam um teta para
sua tranqUilidade, dificilmente encontrariam outra so~
lução.
O projeTO-ao nobre Senador Cunha Lima, que tanto
honrou esta Casa, sobre ser justo é sobretudo humano.
O PTB, fecha questão, neste momento. (Muito b_em!)

o~>uprir

O SR. PRESfDENTE-(Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, para encaminhar ã votação.
-

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do oradOr.r- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Não teria nada mais a acrescentar ao que foi dito pelos
Senadores Itamar Franco, Hélio Gueiros e Nelson Car- •
neiro. Queremos apenas, manifestar a nossa posição, a
posição do PDT, a favor da aprovação deste projeto, que
já está há tempo em tramiú.tção nesta-Casa e que já poderia estar produzindo efeitos benéficos para-iiúffiares ou,
talvez, centenas de milhares de brasileiros. E efeitos bt!néficos até mesnlo sobre a atividade econômica em geral,
com o ressurgimento, com a revitalização da indústria da
construção civil.
Enfim, Sr. PreSidente~ rião obstante observações que
nos faz, por exemplo, o -Senador José Lins, a respeito da
conveniência de se fixar um prazo para esta medida liberatória, acho que a situação de aflíção por que passa o
povo brasileiro, os assalariados de modo gera!, e a urgênci.a da aprovação deste Projeto. que por tanto tempo
tramitou sem ser apreciado em instância final, me leva a
apoiar todos aqueles que estão a favor de sua aprovação,
e manifestar o voto do meu Partido pela aprovação _do
projeto Cunha Lima. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr D.alla) ~- ÇQn.cedo a
palavra ao nobre_Senador Helvídío Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS-PI. Para encamia votação. Sem revisão do orado"r.)- Sr. PreSidente e Srs. Senadores:
nh~H

A _exemplo de outros Senadores e tendo cm vista a decisão do Líder da Bancad::l que, ao invés de fechar questão, permitiu que pudê&<õemos vot::lr de ::lcordo com as
nossas convicções e não no interesse puramente p:.lrtidárío, quero, de público, Sr. Presidente e Srs. Sêiladores,
uma vez que não participei da reunião da Comissão de
Constituição e Justiça que afirmou a ·con-stitUCíorii.llidade, ajuridicidade._e a oportunidade dessa proposiÇão, dizer que estou inteiramente de acordo com o projeto de lei
complementar do eminente Senador Cuiiha- Lima.
Muitas são as razões que me levam a ·este entendimento, e essas razões podem ser resumidas apenas nas seguintes palavras: o ideal maior de toda a f<~mílí:i; SOóre~
tudo das famHias de pequeno poder aquisitivo, é ter o
seu teta, é ter o seu lar. E essa proposiç~o visa ix.ai::lmente ajudar, auxiliar os pequenos, os pobres a terem o seu
lar; retira do Fundo PIS- PASEP aquilo que do seu salário foi, compulsoriamente, retido para aplicar na aquisição, construçãO ou reforma da casa propria. Vamos
atender ao ideal, às aspirações dos que precisam, querem, desejam, e reclamam a sua casa própria.
O Sr. Benedito Ferreira - (PDS- GO) - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. BENEDITO FERREIRA PRONUNCIA
DISCURSO. QUE. ENTREGUE À RI;;VISÀO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTER!ORMéNTé.
O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, peço a palavra
par<.l encaminhar, a votação.
O Sr. José Lins- Sr. Pres1dente, peço a pal::lvra, para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Passos Pôrto.

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS_- SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com relação ao Projeto de. Lei Complementar n9 120,
de autoria do nobre Senador Cunha Lim::l, ninguém
pode ser, no mérito, contra ele cm-que -pese o f_r_acionamento que se fará, com ele,. do fundo unificado PIS-PASEP que já permite o saque para casamento, aposentadoria, reforma_, etc: e que__o fracionamento, evidentemente. irá repercutir na hora do saque total do servidor
público ou do operário. Mas o que me impressiona, Sr.
Presidente, é que este é um dos seis projetas que versam
sobre a matéria da Lei Complementar n~ 26 e sua modifica_ção, todos eles incorporados, um da autoria do Sena·dor Franco Montara, outro parece-me que do Senador
Humberto Lucena. Todos estão somados e, por decisão
dessas comissões técnicas, foram encaminhados à Comissão -de ServiÇo Público e fui designado pelo eminente
Senador Fábio Lucena para dar o parecer global sobre
todos esses projetas.
No entanto, observo que, r~ão _sei como, esse projeto se
desgarrOU dos outros que versam sobre a modificação na
Lei _Çomplementar n9 26 e veio a plenário para decisão
- com os pareceres só da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças, e sem o parecer da Comissão de Serviço
Público que seria uma comissão técnica que, evidente_m~nte, haveria de se manifestm num projeto do interesse
do servídor público.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Josê Lins, para encaminhar a
votação.

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE
O Sr. Jutahy Magalhães- Para uma indagação, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla.)- Concedo a
palavr::l ao nobre Senador Jutahy Magalhães, p::lra uma
indagação.

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA.)- Sr.
PreSidente, vejo, no aVulso, que esse prOjeto foi despa-chado às ComissõeS-de-Constituição e Justiç~-e de Finanças. Eu perguntaria a V. Ex~ se não deveria também
Ter-s-idO despachãdo à COmisSãO de ~gislação -S~~ial e
também à de Serviço Público?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalb.)to só tem um artigo.

Es~e

proje-

O Congresso Nacional decreta:
Art. [9 É acrescentado ao art. 49 da Lei Complen9 26, de I I de setembro de 1975, o seguinte§ 49.

ment<.~r

O SR. PRESIDENTE__(_Moacyr Dajla) -Conceqo a
palavra ao nobre Senador BenC5lito Ferreira, para en_caminhar a votação.
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"§ 4Q A todos os particí{JUntes, --sem qualquer
exigência quanto a tempo de cadastramento ou

nível remuneratório, será permitido saCar OS respectivos sa-ldos para aquisição, construção c:ru reforma
de casa própria."
Art. 1Q Esta lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O art. 109 é o- que disciplina a competêncía da Cernis:-são de Legislação Social.
O processo está instruído, nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhies- Sem querer dialog::lr com a
Mesa, direi que "todos os participantes" não-são funciOnários públicos, portanto, do serviço público e trabalhtdores de legislação soci::ll?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla.) _- Não, vou
esclarecer. Nem todos os participantes são funcionáriOs
públicos.
O Sr. _Jutahy Magalhães - Exatamente, tem funcio·
nário, servidores públicos e trabalhadores: PISe PASEP.
PlS- trabalhadores e PASEP- funcionários públicos.·
Então, não seria o_caso de se pedir audiência dessas duas
comissões?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla.)- V. Ex' pode, regimentalmente, requerer a audiência de outra comissão.
O Sr. Benedito Ferreira dem.

Para uma questão de or-

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

ra.
O SR. BENEDITO FERREIRA (Para uma questão de
ordem.) - Sr. Presidente, a questão de ordem que eu
queria levantar já foi suscito.da, e com muita propriedade, pelo nobre Senador Jutahy Magalhães e V. Ex:' deferiu o requerimento de S. Ex'
O_ sR. PRESÜ:>ENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu já en-caminhei. Ê que estou vendo um::l deliberação de V. Ex•
que ..
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dulla)- V.
a p::llavra, pela ordem, então.

Ex~

pediu

O SR. ITAMAR FRANCO- Para uma interpelação
respeitosa a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- i: porque eu
na hora em que V. Ex• encaminhou a
~olação. Est<~va aqui o eminente Senador Lomanto Júnior.
n~o __ estava ;.tq~i.

O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, antes que V. Exf tome uma
deliberação, e que teremos que respeitá-la, eu c_onsultaria
V. Ex• se, ern fase de encaminhamento de votação, que é
o caso, se poderia. nest_e momento, retirar um projeto
p::lra que ele voltasse à Comissão. Evidentemente, o Regimento talvez permita ... M::ls, terá que ser dirigido a V
Ex~ um requerimento, creio eu.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O art. 310
do Regimento diz o seguinte:

"-A discussão poderá ser adiada. mediante deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou ComissãO: salvo se faltar o -perío-do -de 3
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(três) sessões ordinárias, ou menos, para o términO
do prazo de tramitação da matéria para os scguíntes
fins:"
O art. 350 diz o seguin_te:

"Art. 350. O adiamento da votação obedc_cerá
aos mesmos princípios estabelecidos para o adiamento da discussã:o (art. 310)."
O requerimento enviado à Mesa vai ser lido pelo Sr.
/<:>-Secretário.

É lido o seguinte

Rai-

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:

Albano Franco- Almir Pinto- Aloysio ChavesAltevir Leal - Gabriel Hermes -João Lobo -José
Uns-- Milton Cabral - Virgílio Távora.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Passos -Pôrto.

REQUERIMENTO N• 18, DE 1984
Nos termos do art.35D,_combinado com a alínea "a",_
do art. 3!0, do Regimento Interno, requeiro adiamento

da votação do Projeto de_ Lei do Senado nl' 120/81~
Complementar, a fim de que sobre ele sejam ouvidas as
Comissões de Legislação Social e de Serviço Público Civil.
Sala das Sessões, 28 de março de 1984. - Jgtahy Magalhães.
Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço -a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo -a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, pela ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Mesa vai
chamar à ordem o andamento dos trabalhos.
Efetivamente, já havia anuriciado a votação da matéria pelo processo eletrônico, quando foi sOlícitado a
~
palavra para o encaminhamento de votação.
É inoportuno, portanto o requerimento do eminente
Senador Jutahy M"agalhãCs, por isso a Mesa o iod_e;fere.
Em votação o·projeto pelo processo eletrônico.
Solicito aos Srs. Senadores que tomem Os seus lugares.
Como vota o Líder do PDS?
-O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Não.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) --Como vota
o Líder do PM DB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB Sim.
-

RJ) -

t

o seguinte o pfo,ieto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 120. de 198r
(Complementar)
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n., 26,
de 11 de setembro de 1975, que unificou o PlSPASEP.
O Cong_rcsso Nacional decreta:
Art. 1"' ~ acrescentado ao art. 4"' da Lei Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975, o seguinte§ 49:
''§ 49 A todos os participantes, sem qualquer
exigência quanto a tempo de cadastramento ou
nh·el rerTtuneratório, será permitido sacar os respectivos saldos para aquisição, construção ou reforma
de casa própria."

- --Art. 2"' Esta lei complementar entrarâ em vigor na
dãta de sua publicação.
Art. ~9 Revogam-se as disposições em contrário:
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento cuja lei-tura serâ feita pelO Sr. 19Secretário.
É lido o seguinte.

REQUER~IMENTO N• 19, DE !984

Sim.

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Da lia) - Como vota
o Líder do PDT'?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT Sim.--

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram
"SIM", 22 Srs. Senadores; "NÃO", li. Houve uma abster1Ção.·Total-de vo!Os-34.
Registrando-se a preseilça do Presidente pai-a efeito de
nUffiero, afCünça-se o "Quorum" especial pi:úa deliberação.
O proje-to está rejeitado, por não haver siàõ sufragado
pela maioria absoluta da corriposição do SenadO. A rilatéria vaí ao Arquivo.

PB) -

OSR. PRESIDENTE-(Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

Cafneiro - OctáVIo -Car-doso - Pedro SiiTion mundo Parente_- Roberto Saturnino.

RJ) -

Nos terlnos do art. 198, alínea "d'', requeiro inversão
da Ordem do Dia, a fim de qUe a matéria constante do
itein ii.'>' 3 seja submetida ao Plenárío em Sf:gundo lugar.
Sala das Sessões, 28 de março-de 1984.- Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla)- Em votação
o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco,
para encaminhar a votação.

Os Srs, Senadores Já pode-m votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema -Alberto Silva -=Amaral Peix.oto
-Eunice Michiles- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
-Humberto Lucena- Itamar Franco- Jorge Kalume -losé Fragelli- Jutahy Magalhães- Lenoir Var- gas- Lo manto Júnior- Lourival Baptista- Marcelo
Miranda- Mário Maia-- Martins Filho- Nelson

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ordador.)- Sr. Presidente, rapidamente, para justificar perante o Plenârio, a
pedido de inversão da Ordem do Dia.
. No item 2, Sr. Presidente, nós temos hoje o ProjetO de
Resolução n"' 127, Que vai examinar o Acordo Nucleàr
Bnisil-Alemanha. É um projeto que vai exigir grandes
debates e, evidentemente, tomará o tempo, pratic-amente, d~ sessão desta tarde, razão pela qual o meu requerimentq, que é o de nY 3, que é um ~querimento simples,
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depende apenas do "senta-levanta" do Líder do Governo, é a razão pela qual eu peço a inversão da Ürdem do
Dia, esperando a compreensão devida do Líder do Governo, que e~tou convencido, irá aprovar a inversão,
bem (.:Orno o reque-rimento.
O Sr. AJoysio Chans- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O Sr. Presidente (Moacyr Dalla)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para cnc:.1minhar
a votação.
O SR. ALO YSJO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ~RESlDENTE (Moacyr Da lia)- Em votação
'? requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr~ ltamar Franco cação de quorum.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a) - ~ regimental o pedido de V. Ex~.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para verificação de quorum. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?
O SR. ALQYSIP ÇHAVES (PDS- PA)- Não.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PMDB?
O SR. ITAMAR FRNCO (PMDB - MG) -Sim.
O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ) -

sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PDT? (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:

Benedito Ferreira -Itamar Franco- Nelson Carneiro - Pedro Simon.
-VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
-

-

-

Aderbal Jurema- Albano Franco- Almir PintoAloysio Chaves - Altevir Leal - Amaral Peixoto Eunice Michiles- O abril Hermes- Helvídio NunesJoão Calmon ~João Lobo- João Lúcio- JOrge Kalume- José Lins- José Sarney- Jutah_y fv!:agalhães
- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Milton Cabra[- Octávio Cardoso- Passos Pôrto~
- Raimundo Parente- Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Votaram
pela aprovação do requerimento 4 Srs. Seil.:idores; pelasua rejeição 24.
Não há quorum em plenário.
Nos termos regimentais, a Presidência irâ suspender a
sessão por alguns minutos e fará acionar as campainhas
para convocar ao plenãrio os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinentes.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às
i 7 horas e JO minutos)

i7horas, sendo ;eaherta às
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão.
Solicito aos nobn.-s Srs. Senadores que ocupem os seus

lugares, u fim de que possamos realizar a nova verificação pelo processo elctrônico. (Pausa.)
Os Srs. lideres votarão cm primeiro lugar. (Pausa.)
Os Si.s~ SCnti"ãOrcs já podem votar. (Pausa.)
ProceUe-sc à volaçào

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Benedito Ferreira- Itamar Franco --Joiio blfmon
- Lourival Baptista -Nelson Carneiro.
VOTAM "NÃo·· OS SRS. SENADORES: Adcrbal Jurcma- Albano Frunco- Almir PintoAloysio Chaves - Altevir Leal - Amaral Peixoto Eunice Míchilcs- Gabriel Hermes - Helvídio Nunes
-João Lúcio.:.:.:. José Lins -José Sarney- Jutahy Magalhães- Lena ir Vargas- Lomanto Júnior- Octávio
Cardoso - Passos Pôrto - Virgílio Távora.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
tins Filho

Mac-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Votaram favoravelmente ao requerimento 5 SrS: SC-naaores; cõtitra
24. Houve uma abstenção.
Não houve quorum. O requerimento fica prejudicado.
Em razão disso, fica adiada para a próxima sessão ortlináiia a apreciação do restante da pauta, itens n~'s 2 a 9,
constituídos das matérias: Projeto de Resolução n'?
127/82; Requerimentos n~s 857JS3, 6/84, 896/83 e
15/84; Projetas de Cei do SenadO -n9S i6/82, 280/80 e
21/83, cm virtude de se acharem em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dlllla)- Esgotada a
mlltéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao eminente Senador Virgílici Tá-

vora;·como-Uder de ·Partido;
O SR. I'IRG!LJO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERiORMEl'i'TE.

O SR. PRESIDENTE (Lonwnto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senlldor Mário Maill.
O SR. MÂRIO MAIA- (PMDB- A C. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente,_ Srs. Senadores:
Volto aqui, dep-ois de quase quinze dias do pronunciamento de Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repúblicll, ao comemorar o quinto anivCrsário de" seu Governo, quando em entrevista na cidade de: Campos, não
sei se da plataforma da Petrobrás, ou em terra firme ...
O_Sr. Virgílio Távora- Da plataforma da-Petrobrás.
O SR. MÁRIO MAIA - Da plataforma, falou, respondendo ao repórter que lhe perguntara sobre eleições
indiretas, ele respondera que essa é a norma constitucional. E acrescentou: temos um colégio eleitoral, eleito
pelo povo em 1982. Quer dizer, as urnas que elegeram os
atuais governadores, elegeram também o colégio eleitoral. O mandato desse colégio ê tão legítimo quilnto o
mandato dos governadores. Mudar o sistema de eleição
do Presidente, agora, seria verdadeira cassação ao que os
eleitores deram aos integrantes do colêgío CieitofaL Permitam-me, Srs. Senaôores e·nobres co"inpanheiros
de Oposição, a mínha discordáncia quanto às duas afirmações do Senhor-I?rciiâCnte 0a República, tanto quanto à legitimidade do colégio eleitoral, quanto à cassação
dos seus direitos, se esse for negado pelo Corigresso,
aprovando a Emenda Constitucional Dante de Oliveira.

Eu acho que o Presidente da República, e não somente
ele, como os nobres pares da Oposição, militam em erro
quando interpretam que, em 1982, o povo -brasileiro ilegeru um Colégio Eleitoral para eleger o substituto do
Presidente da República, consciente de que estivesse fazendo isso. Eu participei da campanha eleitoral no meu
Estado c, em moinento algum, lembro-me de que, quer
no meu Partido, quer no Partido de Oposição, alguns daqueles que pleiteavam a confiança do voto popular,
apresentassem como argumento a necessidade de serem
eleitos, porque estavam sendo eleitos naquele momento
para ':lm Colégio Eleitoral que, futuramente, iria escolher o Presidente da República. Tam~ém atravésdqsjorn.ais, da televisão, da imprensa, que div~lgavam o pleito,
que se desenrolou em-~ 982, pelo menos não nos foi dado
observar que tivesse por fulcro a campanha, em qualquer
partido da Oposição ou do Governo, o argumento fundamentul da importância de se eleger naquele momento,
de d<Jr-se maioria ao Governo, porqUe estar-se-ia elegendo um Colégio Eleitoral que daí a 4 anos iría eleger o
Presidenlc da República. Passado esse instante das
eleições, e quando começaram a se especular sobre as
eleições pum a Presidência da República, os nobres companheiros, nossos adversários do PDS, começaram a argumentar que o Colégio Eleitoral que havia de escolher o
Presidente da República em Janeiro de 1985, já havia
sido eleito há quatro anos passados, o_u seja, em l982. Eu
achu que isso foi um artificio de raciocínio, foi como que
um escamoteamento da verdade, ou está sendo um escamoteamento da verdade, a qual teria sido escondida durante u campanha eleitorUl.
O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• me permite uma pequena inten'cnção?
O SR. MÂRIO MAIA- Eu tenho a impressão nítida,

e aí a Histórill registra, e tenho a certeza absoluta de que
as consciências Jurídica e política nacionaiS não estavam, naquele iástante em que compareceram ãs urnas,
dççidinrlo__sohn: o_futur_g Presideote_da.Repúb!ica-.-..após
o -mandato do Presidente João FigUeiredo.
O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Um momento, deixa-me
concluir o meu raciodnio. Os eleitores que comparece_mm às urnas, o fizeram para manifestar a sua vontade e
decidir, de uma m<lneira cívica e democrática, na escolha
dos Deputlldos Federais, de l/3 do Senado da República, e a escolha para os governadores dos 23 Estados.
Esse é que foi o fulcro da campanha em todos os Estados, em todo o Território Nacional. Portanto, argUir-se
depois do acontecido, que o Colégio Eleitoral fora eleito
nllquela ocasião, eu acho que foi uma espécie de logro, a
que se levou o eleitorado brasileiro, porque ele não se
manifestou pllrll escolher esse Colégio. Daí a nossa convicção cí'>::ica, pelll observação dos fatos históricos, de
que é ilegítimo, do ponto de Yista da vontade popular, o
Colégio Eleitoral que está sendo argüido como a representação da vontade popular do povo brasileiro. E a prova disto, nobre Srs. Senadores,_ é que espontaneamente,
da maneira mais aberta, de um modo singular, diriã até
inusitado mesmo nesses momentos em que âs pressões de
cima, vindo dos gabinetes e das hostes militares, o povo
comparece às praças públicas de nossas cidades e enchem as avenidas, mas de uma maneira impressionante
há- rriUitos anos não vista neste Pais, como ocorreu em
São Paulo, no Rio Grande do Sul, na mlnha pequena
Capital no Estado do Acre, em Rio Branco e nesse período, num Estado pequ-eno, porque nesse período é difícil
reunir-se gente em praça pUblica para ouvir, mas nos impressionou como é que o povo acreano, corno de resto
todo o povo de São Paulo, de Minas Gerais, de Belo Horizonte está sensibilizado, está querendo o restabelecimento das eleições di retas para Presidente da República,
agora e já, portanto, contrariando aquela compreensão,
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diria assim, maquiavélica mesmo, do Palácio do Governo ou dos casuísmos elaborados durante esses 20 anos
em que o ,golpe militar de 1964 assumiu a direçào do Governo neste__ País.
O Sr. José Lins- V. Ex' me permite um aparte'?
O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• me permite?

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte, pela ordem dos inscritos, ao nobre Senador, meu vizínho, Lenoir Vargas.
O Sr. Lenoir Vargas - Quero justamente agradecer
essa preferência, eu já contava com ela, não só pela cir~
cunstância da vizinhança, como pela maneira muito parR
lamentar com que V. Ex' está tratando esse assunto. Eu
até havia pedido o aparte no início de sua argumentação,
até de certa forma para concordar um pouco com V. Ex'
quando estranha ...
O SR. MÁRIO MAIA menos um pouco, comigo!

Veja bem, concorda, pele

O Sr. Lenoir Vargas- Ah! Vou concordar, não há
dúvidll! Quando V. Ex• estranha que se diga que quando
da eleição realizada em 1982 toCos estavam sabendo que
estavam elegendo integrantes_do Colégio Eleitoral. Acho
isso uma desnecessidade, porque se V. Ex' olhar a história da Constituição da República do Brasil, há de veriJkur que desde 1967, Constituição votada pelo Congresso Nacional...
O SR. MÁRIO MAIA- Não! Pela metade do Congresso Nacional,_porque eu não votei a Constituição de
1967.

O Sr._Lenoir Vargas- V. Ex' sabe que o Congresso
Nacional decide pela sua maioria:v. Ex-, fazia p3.rte da
minoria, evidentemente que teria que ser derrotado ou
não votaria.

O SR. MÁRIO MAIA- Não fomos derrotados. Não
co-ncor-dllmos c nos ausentamos do plenário e assim a
Oposição não assinou a Constituição de 1967,
O Sr. Lenoir Vargas- O que, evidenterriente, não impediu que a Maioria desse ao País uma Constituição vo.:
ta(fa pelo Congresso Nacional, embora sem a presença
honrosa de V. Ex's, que eram minoria. Então, desde
1967, quando um deputlldo e um senador ê eleito automaticamente, já faz parte do Colêgio Eleitoral, porque
desde <lquelu época os sucessivos Presidentes da República vêm sendo eleitos por Colégios Eleitor_ais dos quais
sãO meriJbrOs-liUtos os membros do CoilgressO Naciorial,
tanto os Deputados como os Senadores. Então o fato de
dizer que cm 82 o povo estava sabendo, mas já sab_il:l desde 1967,

O SR. MÂRIO MAIA- Sabia antes de 1967, concordo_c_om V. Ex' Sabia antes de 1965, quando o Sr. Castello Branco editou o Ato Institucional n9 3, se não me
eng::;no, e extinguiu os partidos políticos e, atravês de um
êdito, de um ato de força, estabeleceu que as eleições serium feitas através do Congresso Nacional; com o Presídente indicado previamente por um Colégio não congressual, Colégio Militar, as Forças Armadas indicavam
e o Congresso aprovava.
O Sr. Lenoir Vargaszendo uma história ...

1:: evidente que V. Ex• está fa-

O SR. MÁRIO MAIA- Estou falando, a históiia-ê
esta, participamos dela, estivemos em 1964 no Congres- so, éramos Deputados Federais e participamos daquel~
episódios e vimos como fomos violentados. Então, de
1964 a esta data, se estamos falando em democracia, estamos falando em regime discriCionário ...--
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O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• me deu e me tomou o
aparte.

se_V. Ex•, dessa vez no Colêgio Eleitoral, não vai ser até
vitorioso e eu derrotado.

Quín~a-feíra
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E esclareço que seu_ tempO vai até o final da sessão.
O SR. MÁRIO MAIA- Muito obrigado, Sr. Presi-

O SR. MÁRIO MAIA -Sim. Continue V. Ex~_c_oino
aparte. Quero só lembrar que estávamos em regime de
força sob o AI-5
O Sr. Lenoir Vargas- Se V. Ex• verificar á-hist6rla da
Repóblica desses últimos anos, é evidente, todo mundo
sabe que em 1964 houve uma Revolução armada, uma
Revolução contra um Presidente da República, uma revolução, e que o_Sr. João Goufait irã o Presidente da
República, era o Chefe das Forças Arffiadas, era o Comandante das Forças Armadas, era um Ifder sindiCãi da
mais alta expressão, era o chefe do grande partido político, quer dizer, houve uma revolução e V. Ex• sabe que
quando há uma revol.uçãQ, os vitoriosOs da revoluçâo
são aqueles que vão ditar as leis, desde que- sejam reconhecidos pelas demais nações amigas, e foi o que houve;
o reconhecimento da revolução realizada em 1964, e que
passou a atuar como um governo revolucionário, Evidentemente, daí por diante, as medidas fõni.m"fodãi eras revolucionárias. Graças ao temperamento brasileiro,
não houve aquela quantidade de fuzilamentos que exis..:
tem no resto da América Latina, de arbitrariedades de
natureza sangrenta. Houve - e V. Ex• sabe disso traumatismos tremendos, corrw-existem nas revoluções.
Mas isto não é o que nós estarilos dicutindO.
O _SR. MÁRIO MAIA porção.

Houve em menor ·pro-

O Sr. Lenoir Vargas--..:..... E a grande dificuldade que
existe é que V. Ex•s sempre colocam a legislação, as atitudes e os comportamentos de um grupo, ou de uma posição revolucionária, em Confronto com uma- posiçãÕ democrática. t. evidente que não se conciliam com a po"siçào democrática que ê muitõ--mais simpática...
··O SR"l\'IÁRIO MAlA --Mas Se disse que a revolução
era democrática.
O Sr. Lenoir Vargas- Mas V. Ex• sabe _que não é
possível conciliar um regime autoritário com um regime
democrátiCo - iSSo C:videfltemente que não é possível.
O SR. MARIO MAIA- Então, não se dissesse que a
revolução é democrátíCa:-- -O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex• nunca ouviu eu dizer
que a revolução era democrática, revolução ê revolução,
ê uma posição de força vitorfõsa. Não -é este o caso.
O SR. MÁRIO MAIA - Estamos exaustos de ouvir
dizer que a revolução ê_ democráf.íc!L
O Sr. Lenoir Vargas- Mas a nossa grande discussão
não é essa. A minha iriterfáência no discurso de V. Ex•
foi para dizer que não há qualquer surpresa: em 1982 os
eleitos para o CoiigrciSO Nàclonai seriam rriembros do
Colégio Eleitoral, porque ante_s também tinham sido. Eu
me recordo, nobre Senador, que eu fui Deputado, com
V. Ex•, em 1964. Não sei qual foi o ano, mas aili.da no
ano 1960 nós elegemos um Presidente da República, eu
votei para Presidente da República já- comq Deputado. _
Depois eu fui eleito Senador em voto direto, que é o que
tanto apaixona V. Ex• - ta.inb-ém já -fui" sen.idôf"pcir~
voto direto. Então, eu fui eleito já pela sexta ou sétima
vez pelo voto direto, e votei também para Presidente da
República, não sei se uma -ou duas vezes, no Colégio
Eleitoral. Depois fui escOlhido Senador indireto. E também já votel pilra Pfesidente da República no Colégio
Eleitoral e estou aguardando, agora ser marcado o dia de
janeiro para votar, mais uma-vez, para Presidente daRepública no Colégio Eleitoral, no qual V. Ext, com honra
para mim, hoje faz parte, e que posS1Velrilente, depOis de
passada esta euforia destes últimos tempos, querri sabe lá

OSR. MÁRIO MAIA- O ietrospectÜ-hfsiórico que
V. Ex~ faz, ligeiramente, no aparte que me honra, mostra
que nós conjugamos verbos diferentes e conceituamos
também palavras diferentes no que diz respeito à história. O que V. Ex• chama de Revolução, eu chamo de
golpe. De modo que para mim, em 1964, não houve Revolução, houve um golpe políticoRmílitar que interrompeu o processo democrático brasileiro, cavando um vin~
co profundo na face da Nação e do qual nós estamos pelejando, atê hoje, para sair. E, não sou eu quem diz isso.
Quem diz que houve um golpe, uma interrupção do processo democr.ático no Brasil, são V. Ex's, são os Presidentes que têm presidido o regime que V. Ex•s apóiam,
porquanto, foi o próprio Presidente Geisel que, depois
de_ tanto Jeç))amentõ, depois de uma clausura enorme,
prolongada, com esSe: fastio da democracia, dO exercício
do voto popular para a escolha de nossos representantes,
para Prefeitos, para Deputados, para Governadores,
para Presidente da República e, até para Senadores da
República, também, como V. Ex~ se referiu ainda há
pouco de vez que V. Ex~ foi eleito, uma vez, Senador
pelo processo direto e, outra vez, foi escolhido pelo processo indireto. E eu chamava, naquela época permita-me
a irreverência - também em 1967, houve outro golpe
militar, foi um golpe dentro de um golpe. O Presidente
Geisel deu um golpe dentro do golpe que já havia foi _o
terceiro ou quarto golpe dentro do processo militar. E
foi um golpe tão duro quanto o AI-5 e o AI-I eAI-2 e os
o urros Ais, que .chegaram até o 5, porque modilicar3.inpl-ofuridamente as normas democráticas constitucionais,
não para melhor, mas para pior e subtraíram as liberdades de escolha d_o povo brasileiro.
Portanto, V. Ex' fez ·uma remíssão dentro de uma estrutura rígida, dentro de uma estrutura de anormalidade
democrática, sob a égide dos a tos institucíõnais e dOs
atas comp_lementares.

O Sr. Lenoir Vargas- Que são atos de força!
_O SR. MÁRIO MAIA - Que são !!.lOs_ de força, o
arbítfio Onde a vo~tade popular e a vontade dos repre~
sen~antes s_ão JT,IUito limitadas. Tanto_ê assim que o própriO Presidente Figueiredo, .chamou essa tentativ<l de_ redemoCratizar o Bfasil, de~ abertura. _O Próprio termo
abertura, significa o quê? Que algo estava fechado, porque nã_o -me cpnsta que se abra alguma coisa que já_ esti~
vesse aberta.

O SR. MÁRIO MAIA-:...._ -Então, se há uma proposta
de abertura é porque o regime estava fechado e rçgime
fechado é ditadura, e ditadura se instala através de golpe.
Em 1964 houve um golpe políticO-militar que fechou o
regime democrático do Brasil e que nós agora estamos
pelejando para sair dele, com muita dificUldade e pe..:-núi'i8.
Mas, antes de prosseguir ...
O-Sr.

Le~oir

Vargas --Neste ponto nós estamos ...

O S~. _MÁRIO M_AIA__-- Veja~ _y, E~• _gue estou no
infcio do meu discurso ..
O Sr. LenOil- Vargas- Se V. Ex• me permitir, neste
ponto nós até que estamos de acordo, também estamos
pelejando para voltar à normalidade democrática.
.0-.SR. MÁRIO MAIA - Não consegui sair das primeiras linhas e o meu tempo já se vai esgotando.
O SR. PRESIDENTE- (Lomanto Júnior. Fazendo
soar a campail'!ha.) ---Senador Mário Maia,, só_ para
advertiR lo. V. Ex• concede ou não o aparte, para não haver discussão em paralelo.

dente~

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. José-Limi --Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA - Permitirei o aparte ao companheiro João Lobo, depois farei o comentário da segunda parte das afirmações do Presidente da República,
concederei, em seguida, o aparte a V. Ex•, nobre Senador
José Lins.
O Sr. João Lobo- Senador Mário Maia, V." Ex• falou
tanto em história e legitimidade que eu me lembrei de
juntar ao discurso de V. Ex~ a concepção do escritor Pedro Nava, publicado dias atrás, quando ele falou em legitimidade. Diz ele que o-Ultimo governo legítimo, neste •
País, foi o de D. João VI, porque a independência foi um
gõlpe; depois, a inaioiidade, também fOT"õutro golpe; a
república, outro golpe e, assim, sucessivamente. Então, a
conceituação do que ê legítimo e do que é ilegítimo, neste
País, é um tanto -difícil. De forma que era essa a contribuição ao discurso de V. Ex•.
O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço a apreciaçã-o-e coR
locação históriCa de V. Ex~ Realmente nós somos uma
Nação traumatizada, cheia de seqUelas físicas, mesmo,
porque depois de tantos golpes restam-nos hoje inúmeras _cicatríieS qtie estão deformar, inexoravelmente a
fac.e demQcrática da Nação. E os ferimentos que a Nação
recebeu durante esse longo tempo da História de Nação
soberana, no tempo do Império e da República mostram
o c-orpo sofrido de hoje, que nós temos. Mas entre as
grandes cicatrizes, até diria, cicatriz retrâtil, com deformação da fisionomia da Nação brasileira, sem dúvida alguma, foi o golpe de 1964, com esse prolongado jejum de
prática da democracia, que nos trouxe.
Gostaria, antes de conceder o aparte ao nobre Senador José Lins, de comentar a segunda parte do referido
discurso, quando diz:

a

"MUDAR O_SISTEMA DE ELEIÇÃO DO
PRESIDENTE, AGORA. SERIA UMA VERDADEIRA CASSAÇÃO DO MANDATO QUE OS
ELEITORES DERAM AOS INTEGRANTES DO
COLEGIO ELEITORAL"
Ora, sr.--Presidente, perdoem-me Srs. Senadores e Srs.
Líderes:- do PDS~ mas vou fazer uma afirmação aq~:~i e
não quero que seja tomada como irreverência. Se hã alguém sem inoral para falar em cassação de mandatos e
de direitos políticos dos cidadãos_ brasileiros, o Presidente João Baptista de Figueiredo, General João Baptista
Figueiredo é um que não tem moral para falar isso.
E falo no maiS" elevado sentido de não ter moràl para
falar, porque o Seqhor João Baptista Figueredo como
membro do SNI, como participante desse processo do
golpe de 1964, integrante, enterrado até a medula, comprometido até a medula com essa inusitãda feição do
processo de administrar o Brasil de 1964 para cá, Sua
Excelência foi useiro e vezeiro de cassações de mandatos,
cons_eqüentemente da subtraÇão dos direitos polfticos de
milhares e milhares de brasileiros.
Então, agora, Sua Excelência- vir falar, diria assim,
sentar de bom moço e defender a cassação, dizendo que
a cassação do colégio e a aprovação de uma emenda
coristitucional, que ê uma prerrogativa que temos direito
de fazer, uma emenda constitucional ê uma manifes~
tacão, respaldada na vontade de 95% da vontade popular
. da Nação brasileira. Falar que é cassação, que é pressão
popular ilegítima e ilinda diz assim:
"Por isso, também, como Presidente da RepúbliR
ca, tenho dever de impedir que isso seja pretexto
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para pressões descabidas sobre o Congresso

Nado~

na!".

O Presidente da República que ajudou, que foí"Coni-vente no fechamento_ deste Congresso, várias vezes, agora se colocar como defensor do Congresso· Nacional!
Louvo a sua ação é- até a sua c_onversão a essa vontade
democrática -de fazer com que se normalize o Pafs, mas
acho muito estranho argumentar isso, para justificar a
permanência -da escolha do Presidente da República ao
seu sucessor, através da cansada, da batida, da exaurida
e ilegitimada pela vontade popular, que é a escolha indireta do Presidente da República.

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senidor José Uns,
V. Ex• é um parlamentar eKperimentado, vivido. Nós temos pouca e11:periência, porque a incipie~te experiência
que tivemos na Câm"ara Federal foi abruPtamente interrompida em 1968, quando nós fomos surpreendidos, e
até hoje perguntamos por que e ninguém responde, com
a cassação do nosso mandato e a suspensão dos nossos
direitos políticos. Mas isso não nos aflige e nem temos
qualquer mágoa por isso, nem qualquer espírito revanchista por isso; até nos alegramos. E quero dizer a V.
Ex• ...

povo, analisá-las, e, com a sua responsabilidade, mudar
ou não as leis. De modo que eu concordo com V. Ex• •..-

O Sr. José Lins- Sou testemunho de que, mais uma

O Sr. José Lins- Foi o que V. EK• disse. IníqUas ou
não ...

vez, V. Ex' ...

o Sr. José Lins- Permite V. Ex•
O SR. MÁRIO MAIA Senador José Lins.

um aparte?

Concedo o aparte ao nobre

O Sr.José Lins- Meu caro colega, afirmo que V. Ex•
comete várias injUStiças e Contradições. Em primeiro lu~
gar, nobre Senador, o direito de" opinãr ~ uln direito legi~
timo, ele conSta dos itens fundamentais dos Direitos Hu~
manos, e a razão pela qual V. Ex•, hoje, opina corri-tanta
liberdade, é exatamente a existência desse direito de opi~
nião. Ora, se nós opinamos, qualquer um- brasileiro,
qualquer homem tem esse direito. Por que não terá o di~
rei to de expor a sua opinião o Presidente da República,
falando como Presidente, pelo seu Partido, do qual é
Presidente de honra? V. Ex• opina, mas não aceita a opinião dos outros. Há mais. V. Ex• Subestima a inteligência
dos seus colegas, a inteligência do povo, a capacidade de
compreensão desse povo que V. Ex• está defendendo,
como tendo direito também de expressar as suas posições. E mais do que isso, V. Ex• até comete um erro do
ponto de vista legal. V. Ex• jamais poderia alegar o des~
conhecimento da lei, para justificar os seus pontos de vista. Não é dado a nenhum brasileiro, isso é elemellüi.r,
V. Ex• conhece a Constituição, o direifó de faÚ:r qualquer defesa, alegando o desconhecimento da lei. E muito
menos V. Ex•, nobre Senador, que é um parlamentar, é
um Senador que legisla. Cabe a V. Ex• defender exalamente este ponto que é essencial. Se alguérri puàesse alC..
gar que desconhecia a lei, para dela se livrar, ~~!-~o~ to-_
dos os direitos humanos cairiam por terra. Então, vê V.
Ex• a contradição em que cai. Mas há mais: quando V.
Ex• acusa o Presidente não ter o direito de falar em cassação, e, realmente, negar hoje aos Parlamentares eleitos
o direíto de votar no Colégio Eleitoral é também urna
cassação.

e

O SR. MÁRIO MAIA- Não falei quenãotfrihã-0 di-reito, mas sím que não- tllllla-a.Utõfídade. Direito Sua ExcelênCia -tem.
O Sr. José Lins- V. Ex• negar esta autoridade é um
erro- gravfssirrio e uma injustiça gritante. POrque V. Ex'
sabe que as cassações jamais foram feit~s_pCJo P!esidente
Figueiredo. Elas foram feitas pela Revolução. Dizer V.
Ex• que o Presidente pertence à Revolução, que Sua Excelência foi um dos esteios dela, eu aceito, mas, os a tos
da Revolução, praticados no regime de exceção, sejustiM
ficam pela própria fofça àiRevoJUção. Mas foi o Presidente Figueiredo, continuando a obra do Presidente Geisel, que fez a abertura. Quererá V. Ex', então, que agora,
em pleno regime de abertura, o Presidente Figueiredo
continue cassando? É Isto-que V. Ex' quer? Então, vê V.
Ex• as contradições em que cai. Não ca-be, de modo nenhum, as acusações que V. Ex• faz ao Presidente daRepúblíca. Sua Excelência tem o direitO, tem ãUtoridade,
e sobretudo, tem o respaldo de uma grande parte da opinião públíca. Jamais V. EKf pode alegar que desc_onhecia
a lei, porque seus eleitores a desconheciam. Po!que V.
Ex• seria -o pdmeiro se obrigar-a esclarecer os seus eleitores sobre\ o que estavam votando.

a:

a
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o_ SR. MÁRIO MAIA- ... quero dizer a V. Ex•, com
toda sinceridade e despido de qualquer vaidade, que a
maior revanche que nós temos para com o processo de
exceção, que foi instalado em 1964, e que nos lavou a
alma e o _espírito, é a nossa eleição para a Senatória da
República.
O Sr. José Lins- V. Ex• há de convir que foram essas
mesmas eleições que elegeram V. Ex', foram os mesmos
--eleitores que delegaram a V. Ex• e ao Colégio Eleitoral o
direito de votar nesSas eleições.
O SR. MÁRIO MAIA- Não, senhor. Aí é que nós
entramos em discordância.
O Sr. José Lins- V. Ex• acha que o eleitor votou certo quando elegeu v. Ex•, mas votou errado, quando elegeu o Colégio Eleitoral.
O SR. MÁRIO MAIA - Ele não estava elegendo o
Colégio Eleitoral, ele não sabia o que estava elegendo.
Isso não foi esclarecido aos eleitores. Nós ficamos lisonjeados com _a nossa eleiçª-o,_ porque os eleitores estavam
dizendo a V. Ex•s, que sustentam o poder de exceção dur.ante es,ses 20 longos anos, estavam dizendo que foram
iníqUas, foram injustas, as medidas tomadas contra
aqueles que representavam o povo, nas casas legislativas,
e que- tiveram os mandatos escamoteados, tiveram os
mandatos roubados, por aqueles que não tinham legitimidade para fazê-lo, pelo menos do ponto de vista da
origem popular, e sim, da força. De modo que, quando
V. Ex• diz que nós temos obrigação de conhecer a lei, nós
a conhecemos. Mas, o povo_ e nós, representantes do povo, temos a obrigação também de reparar, consertar as
leis, quando elas são iníqUas, quando elas se tornam c~n
trárias à vontade popular, quando elas são feitas com mteresses escusas, quando elaS são fãbricadas casuisticamente, quando elas são elaboradas por pequenos grupos,
quando os homens fazem as leis segundo as suas vontade_~_ e__ lmpõem-nas à grande maioria= ~o povo, diz_~ndo
que =aquilo é justiça. NC:sses casos, nós, como Trasímaco
respondia a Aristóteles, naquele tempo, "a lei não passa
mais do que ser o interesSe do mais forte." E, quand~ a
lel"não_ passa a ser a v_ontade popular, quando a lei não
corresponde às aspirações 'do povo, na sua elementariedade, o povo tem o direito de se rebelar contra a lei,
reforri1á-las e fazer leis adequadas a sua vontade, aos
seus iilteresses, porque- as que eles passaram a ver não
. córi'espondiam mais aos seus intei'Csses, mas apenas ao
interesse do mais forte, e ê o que nós verificamos durante
esses vinte anos. A lei passou a ser o interesse de_um gru-

pº, ..
O Si. José Lins- V. Ex• me permite?
O SR. MÁRIO MAIA --Eu concordo, mas se V. Ex~
for muito breve, p.orque estou devendo um aparte ao
nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. José Lins -Serei muito breve. Quero apenas dizer" a V. Ex~ que o povo tem o direito de opinar e que o
Parlamento tem a obrigaçao de sondar as aspirações do

O SR. MÁRIO MAIA- E ter a humildade de saber
receber as pressões populares.
O Sr. José Lins- V. Ex~ me desculpe. Eu não concordo, quando V. Ex• diz que o povo tem o direitO de serebelar comra as leis. O povo tem o direito de solicitar.
O SR. MÁRIO MAIA - O povo tem o direito de se
rebelar contra as leis iníqUas.

O SR. MÁRIO MAIA - Contra as leis iníqUas. Repare bem o que eu defendi.
O Sr. José Lins- V. Ex• está negando a base da democracia.
O SR. MÁRIO MAIA -

Quando as leis passam, ao

invé~ de ser os interesses da grande massa popular, a ser
o interesse de um pequeno grupo.
O Sr. José Lins- Eu acho que o povo tem sempre o
direito de opinar. E compete aos líderes, ~om responsabiiidUde, sondandO, auscultandO a opinião pública, julgar e votar. Mas, nunca que essas leis sejam revogadas,
pisoteadas, escamoteadas em comícios. Nós vamos votar
essas leis. E V. Ex' fique sabendo que nós ouviremos os
reclamos públicos, e aqui estaremos para dar a nossa
opinilio sincera e o mais sensata possíVel.
O SR. MÁRIO MAIA- Mas é isso que a Nação espera, nobre Senador José Uns. Nós não somos moucos,
não somos mudos aos clamores populares que estão aí
nas ruas, estão através do vídeo da televisão, nós estamos vendo, através do vivo dos nossos próprios olhos;
quem quiser ver que vã às ruas. Eu estive, agora, presente ;j passeata no Rio de Janeiro, no dia 21. E o povo todo
que não estava lá viu, através da televisão, das fotograM
fias dos jornais, que o povo estava ali espontaneamente.
Ele não foi levado por caminl1ào, não foi levado por ônibus, não foi levado por aliciamentos diferentes daquele
que representa a sua vontade, ou seja, restabelecimento
das eleições _di retas já, porque, às vezes, levam para os
palanques, como um atrativo, pessoas de destaque, quer
da vida política, quer, às vezes, da vida artística; porque
é comum, hoje em dia, se levarem artistas para serem um
atrativo da presença popular nas grandes festividades. E
eu tive a satisfação de verificar, na grande passeata que
vi no Rio de Janeiro, onde compareceram espontanea~
mente niais de 300 mil pessoas, cantando hinos cívicos,
na maior -paz, na maior concórdia, um espetáculo cívico
impressionante que tivemos oportunidade de ver dos
dois ângulos; um, quando nós passeávamos como um elo
íntirri:O -da-grande massa que se deslocava da ·candelária
até o Obelisco limite Sul da Avenida Rio Branco. Nesse
momento nós tivemos uma visão de que a Avenida toda
estava completamente cheia- como se diz lá no Norte,
em termo nordestino: apinhada, estava compactada de
povo na rua. Num outro ângulo, quando tivemos oportunidade de subir ao carro que servia de palanque, um
trio elétrico, e lá, de um topo mais elevado, tivemos a
oportunidade de veslumbrar.
O Sr. Lenoir Vargas- Mas V. Ex• falou em trio elétrico? Não era uma manifestação cívica, de hinos cívicos?
O SR. MÁRIO MAIA- Não, era uma manifestação
cíviCa. Um trio elétrico, para mim, é uma manifestação
cívica ...
O Sr. Lenoir Vargas --Ah!
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O .SR. MÁRIO MAIA- ... porque todaS as manifestações populares, para mim, são profundamente cíVlciis.
O Sr. Lenoir Vargas - Agora eu entendo, perfeitamente, o discurso de V, Ex~

O SR. MÁRIO MAlA- As -manifestações popu!Urcs
são manifestações cíviclis't3ml5ém-,·na meu conceito, não
sei se o são no conceito de V. Ex~ mas, no meu, as mani-

festações popUlares dC: rua, quer nO d-e"Sfile das comemorações do Dia da Pátria, quer no desfile das grandes escolas de samba, no Sambódromo ou ao longo das Avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas, são ma:nifcsüições cívicas, com coloridos difeirentes. Mas a alma do pOvo brasileiro vibra, naquele instante, com o mesmo sentido pátrio, quer nas danças populares- e.inbaiadUs petas
canções, pelas marchas. pelos sambas, quer nos desfiles
inspirados nas marchas=-militúes. - - -E aquele instrumento público de ampliação da nossá
voz, servia também de: palanque para que as entidades ali
representadas pudessem, no final da passeata, se _dirigir
ao povo, e para o convencimento nosso da espontaneidade do comício, não_ haVí3. nenhum político militante,
como governadores de Estado etc, era o próprio povo
que, no final da passeata, se fez representar. E nós que
estávamos presente, como representantes do Estado do
Acre, apenas tivemos ocasiãO de ficár Como observador,
mas não usamos sequer da palavra, porque era uma pas~
seata preparatória pãra- o grande comfcio que o povo
brasileiro, e digo povo brasíleiro de propósito, não é o
carioca, é o povo brasileiro que habita o Estado do Rio,
ainda a capital cultural e política do País onde há patrf~
cios nossos, oriundos de todos os Estados, aos milhares,
portanto, tenho certeza absoluta de que no dia lO de
abril próximo aquela passeata se multiplicará por alguns
números e, ao invés de 300 mil pessoas, que pudemos
apreciar, teremos lá, se Deus quiser, porque o povo irâ
comparecer, de 500 mil a um milh::io de pessoas.
Portanto, era o povo que espontaneamente estava lá e
a gente viu o que é o clamor das_massas, a vontade unâ~
nime do povo, sem preparo físico, Sem vedetes políticas
nem artísticas, que foi Jâ e caritaVa -nas ruas ...
O Sr. Lenoir Vargas- V, Ex' diz "sem preparo" e afirma que essa foi uma preparatória.
O SR. MÁRIO MAIA - Sím, -digo que o pOvo da
passeata foi sem preParo, mas a pasSeata foi UmUPrei)aratória para o comício. Achei Ulé que havia ·mUito-Preparo fisico porque o povo de.~ filou das t 7 horas até às 21
horas e não se cansou. Estava lá, espontnneamente.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio que meu
tempo está lim1tãdo, e procurarei ser breve. A penas,
queria dizer que as pressões populares que se exercem
sobre o Congresso Nacional, sobre os políticos, sObre as
Assembléias Legislativas, são manifestações legítimas e
que nós devemos nos submeter a elas com humildade e
tomar, como princípio básico dessa-humildade, até a que
existe em outras casas legislativas, de outras nações, que
têm a democracia sedimentada já e não estão nesta luta
ingente que nós estamos, de estabelecer ainda os cânones
elementares para trilharmos os car:ninhos verdadeiramente democráticos.
Queremos nos referir aqui, para termiririr-ãS-noss'as palavras, a um pensamento de um cientista político, OHveira Viana, que, em seu livro memóravel, "O Idealismo da
Constituição", de 1939, no capítulo sobre_os segredos da
opinião inglesa, ele faz comentários sobre o que seja a
pressão popular sobre os parlamentos, e principalmente
sobre o Parlamento Inglês. E diz aqui o grande cientista,
falando daquele Parlamento na Inglaterra:
"l':las manifestações, mesmo .as mais sutis da sua
vontade, a opinião ió.-glesa eilcontra o seu perfeito
registro, como se fora na tábua de um aparelho mimiogrãfico, na Cãmara dos Comuns e na Câmara
dos Lordes, o que levou Nabuco a dizer que na ln-
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glatiúra o parlamento era ·uma espécie de relógio,
que marcava não só as horas, mas mesnio os minutos da opinião.
Realmente, na Inglaterra o_ Parlamento é um istrumento de exfiema sertsibilídUde, Us Variáções da
opinião, a cada abalo, atestam, pof PeQuenas que
~ja'ín, ele logo se assinala às oscilações com a excita_ção e a pontualidade e o sincronis~o de u~a agulha do sismógrafo."

E. mais adiante, afirma o grunde Oliveira Viana:
"O Chefe do partido que está no Poder sabe que
há pelo menos uma coisa que o povo inglês não perdoa, é o parecer inativo. E diz ainda _que esse -receio
de parecer inativo é que movimenta o Parlamento
na Inglaterra, é que constitui para ele o primeiro
princípio de impulsão."
Essa impulsão, como se vê, vem de fora, vem da opinião pública. E, diz ainda mais:
"Quando os homens, que lêm a responsabilidide
ao POder", toffiam uma iõiCiativa, não é riUnc3 sob o
iinpulSo (:fe uina convicção- pessoal; eles- aguardam
qu~ estal)u aquela doutrina tenha adquirido consis~
tência e d_e!lsidade na consiênCi3. do pávo e-que- uinli.
pressão de fora ... "

E o que eles chamam em inglês, como se lê:
" .•• - pressure from wlthout, é a expressão consagrada- v-enha ajuntar a sua força viva à débil focça
dos princípios",
É tão grande, tão prestigiosa, tão irresistíVel a
força desta tradição que os homens de estado ingleses criaram para si mesmos uma disposição de
espírito especial, uma mentalidade particuta:r ade=
quada, que se resume na fórmula disraeliana do cessionarY principie. Segundo este "princípio da
concessão", os homens de estado inglês, logo que sobem ao poder, colocam-se numa atitude de resignada
expectatiYa diante dos movimentos da opiniio. Desde
que esses movimentos adquiram profundidade, ge~
neralidade, intensidade capazes de constituírem o
fenômeno da pressure, eles cedem: ou realizando o
que a opinião quer, ou abandonando o _poder."
Então: Sr. Presidente e Srs. Senadciris, ~ó~ devemOS,
neste instante histórico brasileiro, em que o povo brasileiro se manifesta, quase por unanimidade, pelas eleiçõeS
di!etas, livres, secretas e di retas, já, aiora, para -substituir
o Presidente da República, nós exortamos a todos que
tê~ lideranças, nesta Nação, que ouçam os clamores do
povÇt nas praças públicas e venham ao socorro deo sua
vontade, aprovado, na Casa do Congresso Nacional,
não Que a emenda venha a ser uma panacéi<.1, que venha
a resolver tudo, mas que seja o início da grande síntese;
tia grande negociação que a Nação brasileira há de fazer,
a seguir-à aprovação desta emenda, colocando-a no ver~
dadeiro leito que há de correr a democracia brasileira.
Portarito; é Uina exortaçãO que faço ·aos meu-s pares; e
daqui desta tribuna quero, também, que a minha voz
s~a ecoadajunto àqueles que i6s milhares, aOs milhões,
eStão nas prãças públicas, pedindo as eleições diretas
para Presidente da República, agqra e já.
E que o Presidente Figueiredo _tenha eSsa consciência
nitida, neste momento, que olhe pelo prisma cristalino
da história, e colocando de lado todas as suas vaidades
pessoais, todas -as suas idiossincrasias ou aS suas fobias
pelo_restabelecimento da_democracia no Brasil, as fobias
po-r aquilo qui-não haverá nunca de existir, que é orevanchismo, se a democracia for reinstalada agora e já,
que ele pei-ca esSe inedo, essa fobia, e entre para a -História. E digo entre para a História porque_ o Presidente
da República, João Figuei_redo, está a um degrau do patamar da História. Ou ele entre para a História, agora e
jã,concordando, liberando o seu partido para aprovação
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das eleições diretas, através da Emenda Dante de Olivçira, ou apresente uma emenda substitutiva mais ampla,
-ffias que no seu_ bojo ence-rre, também, o restabeleciment~ das.eleições dire_tas para o seu sucessor, figora.já; ou
cle faz isso, e subirá o últim9 degrau do patamar da His~iOI-íã, ou ele passará, Sr. President; e Srs. Senadores,
pela Presidência da República como mais um simples general que saiu do SNI e foi dar plantão no Palácio do
Planalto.
Prossigo, Sr. Presidente, com o meu pronunciamento,
dizendo que é com inusitado espírito cívico que ocupo
esta tribuna para falar ne.<>te final de sessão do dia de hoje.

O momento politico-institucional que estamos vivendo nos confere responsabilidades ainda maiores do que
aquelas que habitualmente abraçamos como cidadão e
como homens públicos.
Nossa participação, poi isso mesmo, tem que se fazer
d~- maneira efetiva, decidida e firme, lev;.~ndo em conta,
sempre, os superiores interesses da Nação, que devem ser
colocadas acima de vontades c interesses de pessoas ou
de grupos.
- As andanças e os compromissos que cumpri em meu
:Estado não permitiram que a esta tribuna viesse antes
para abordar questões de interesse nacionaL
O tempo _então- decorrido, permitiu~me, porém, a
oportunidade singular de referir-me às posições que o
Presidente João Figueiredo vem adotando em relação às
eTiíi,;ões j:iã.ra a sua sucessão.
Por ocasião das comemoraçõcs__do 5~ ano de Governo,
o Prc;-o;,idente Figueiredo, em uma visita que fez à Plataforma da PETROBRÃS, em Campos, afirmou, em linhas gerais, que alterações no processo sucessório que
implicassem na" supressão das eleições indíretas para Pre$idente da República e restabelecimento das eleições diretas representaria a cassação do Colégio Eleitora(, e por
isso se posicionava contra as eleições _diretas.
Em primeiro lugar, devemos dizer que a vontade popular é expressão máíor do regime democrático e sua
manisfetação prática e seus efeitos se fazem sentir a partir das posições que seus representantes da Câmara e no
Senado assumem em seu nome. Fugir ao exercício dessa
representatividade conferida pelo povo é uair o mandato
outorgado nas urnas. Ao eleger seus representantes o
povo conferiU-lheS o poder c o dever de acompanhar
suas inquietudes, seus anseios e aspirações e, em conseqüência, adotar claras posições no legislativo em respeito
a essas convicções e desejos populares.
Jamais o povo elegeu algém para manter constituições~ leis ou defender decretos e atas administrativos
contrários a- seus legrtlrilõii desejoS e necessidades.
Dizer-se que alterações na legislação eleitoral, inclusive com a queda estrepitosa do Colégio Eleitoral, é cassar
direitos, representa a adoção da imutabilidade de nossas
leis, posição iilcompatíVel com a evoluçãO social, e cultural, com os usos e costumes e com o amadurecimento
político qUe buscamos.
A vontade maior da Nação haverá de ser sempre-arazão básica da formação de nossas leis, e sempre que o
povo quiser o· legislador heveril de ter sensibilidade sufiente para promover as mudanças desejadas.
Por isso, se impõe, de já, a adoção das eleições diretas
através de iniciativa do legislativO, ou ãinda por propostas do Executivo, únicos camíiJhos constituciOnais capazes de serem acionados para alcançá-las_
Jnfelizinente, o Executivo está fazendo ouvidos de
mercador, e não escuta o clamor e a uníssona voz do povo,

t. preciso

ter grandeza e aliar-se ao povo.
Esquecem-se que assim agindo estão maquinando
contra 90% dos brasileiros e traem o compromisso que
assumiram de governar com o povo, pelo povo e para o
povo.--- ----. Esquecenl-se que o regime é democrático, ou que deverüi Sê-lo,-e agein como se nenhuma explicação deves~
sem à Nação.
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Sofismam, iludem, confundem, afirmam hoje c negam
amanhã, sem nenhum respeito e consideração com a população. Usam e abusam do direito de falar, de agir, de
ir e de vir_, pois sabem que o povo não dispõe dos mesmos instrumentos de açào que estão permanentemente à
disposição doS dCtentOfes Oo -pQáCr.
o governante, e ainda ffiUís 1CgTslador, não prrde,
não deve e não fcffi O direito de Cãminha"r cOntra O povo,
mesmo que para tanto sejam necessários .amplas reformas institucionais.

-o

O Poder Legislativo, porém, soube entctidcr a voca_Ç_ãO
natural da comunidade brasilciru e propor emendas à
Constituição pelo retorno das eleições di retas.
É o que faz o Executivo agora, não só por :::ei:r P-rCsidente, como tembém de seus Ministros?
Manisfestam sua insatisfação contrU ã Emenda Dante
de Oliveíra, Orquestram dispositivos intiniídatórios, persuasivos e de pressão sobre os parlamentos da Câmara e
do Senado, na vã tentativa-de derrotar as eleições dlrctas.
Mas mesmo assim, o povo tem sido altaneiro, corajoso, fifme e unido em torno de seus legítimos direitos.
As retumbantes_ manifestações pela dirctas, que vêm
ocorrendo em todo o País, bem demonstram que a
Nação vem procurando exercer a vida democrática, entretanto, na outra ponta do Poder, no Ext.'i.:utivo, encontram todas ·as barreiras para a r{tpida aceitação da vontade nacional.
Mas howerá de prevtlleccr esta decisão já tomada pelo
povo_
As eleições dirCtUs serão realizadas já.- O Congresso
Nacional, estuário que é do sentirilerito dos brãsileiros,
jamais Se furtará a votar pelas- diretUs, porque não pretende trair seus eleitores e a si próprio.
A manisfeSta~ão popular não pode ser vista como pressão.
Que regime demoCrático é eSse em que o pávo se
ne, opina, fala, expõe o que quer, se arregimenta, caminha em passeatas ordeirus, tem consciência de seUs desejos e, ao demonstrar sua w1itio, é cOnsTdiradO-cõffiõ-Tristrumento de_ pressão sobre o Congresso?
Em uma derrio-craciíl o povo só n3.o age, só-não se e.iprcssa relativamente aos assuntos que estão adequados u
seus interesses.

reu---

Mas no caso d<ls eleições o povo quer, exige e_ espera
votar para Presidente em eleições diretas já.
E como o Poder Executivo assirTt-ilào deseja, o que lhe
resta é manifestar de modo prático e eficaz sua vontade.
Jamais poderá ser admitida com pressão qualquer manifeStação que englobe 90% de uma população.
Pressão, sim, é o que vem procurando fazer determinados Ministros de Estado, procurando tutelar até mesmo as decisões do PreSidente_ da Repúólica, ou a ele
antecipando-se no anúncio de propósitos ou de opiniões,
as quais, por infelicidade, têm sido sempre contra a decisão que o povo já tomou de votar para Presidente da R_epública já.
Quem esteve ligado a p~ocessos de cassação de mandatos, de suspensão de direitos -políticos, barbaridade_ que
também contra minha pessoa foi praticada, rião âeVerá
ter, por certo, sensibilidade e espírito cívíco para ouvir o
povo e interpretar corretamente seus sentimentos.
Mas o povo sempre dá oportunidade a seus_ algozes de
refletir, auóiTar- Seus procedimentos e. se julgurem oportuno, retomar o caminho que nos leva à unii'i.o da maioria da Nação, na busca de dias melhore:; pura todos.
Neste momento, o povo espera que aqueles que ainda
se posicionam contra as eleições direta.s que f:.~çam um
exame de consciência, que procurem refletir os anseios
de suas bases e que interpretem, com fidelidade, a vontade de seus súditos. A hom é agora.
A história espera poder registrar que os dirígCntes _ele·
gisladores da democracia brasileíra de 1984 souberam
deixar ao largo os interesses individuais e de grupos e,
pela primCíra vez, em 20 anos, adotamm como funda-

menta de se11s a tos a vontade máxima do povo de nossa
term.
É o que esperamos venha a ocorrer, para felicidade ge-

ral da Nação e glória de noSsos homens públicos. (MUito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior} - Os Srs.
Senadores Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso
encaminharam à Mesa requerimentos_ de informações.
Nos termos do Inciso VI, do art. 239 do Regimento
Interno, os requerimentos serão examinado.s pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnio:) --Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
design<Jndo para a extraordinôria da 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte
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Discuss::ío, em turno único!_ do Proje~o d~Decrcto Legislativo n~' 31: de J983 (n"' 19/83, na Câmara dos DeputOldos), que aprova o texto do Acordo Comercial entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino do Marrocos, concluído em Bra_sília, a I 7 de fevereiro de 1983, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nQs 14 e 15, de
1984, das Comissões:
de Rt:lações Exteríores;- C
de Economia.
-2--

Discussão, em turno único". do parecer dll Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~> 51, de 1984
(nQ 52/8_4, na origem), de 30 de janeiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
9eliberação do Senado a escolha do Senhor Octávio Luiz
Q<; Be[eoguer Cesar, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata,_ para exercer-a função de Embllixador do Brasil junto à República de Trinidad e To bago.

-3Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 54, de 1984
(n"' 65/84, na origem), de 28 de fevereiro dô corrente ano,
pela qual o Senhor Pr~sidente da ~-epúQ_licu submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Jorge- D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil jurito à República
da Jndia, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto [i República de Sri Lanka.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está enCerrada a sessão.

( Le~·ama-se a sessão às 18 horas e 27 mfnuros)

Ata da 21\l Sessão,
em 28 de março de 1984
2ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 47ª Legislatura
EXTRAORDINÁIÜA
Presidência do Sr. Moacyr Da/la
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente C!audionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares

........ Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
-Alexandre Costa- João Castelo- José SarneyAlberto Silva- Helvídio Nunes -loão Lobo- Almir
Pinto - José Uns - Virgílio Távora- Carlos- Alberto
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadelha -Milton Cabral - Aderbal Jun;ma - Cid
Sampaio - Marco Maciel- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos
_ Pôrto- Jutahy Magalh~es- Lomanto Júnior- João
Calmon - José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla Amara[ Peixoto- Nelson Carneiro-- Roberto Saturnino -Itamar Franco....,. Murilo Badaró- Alfredo Campos - Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso
- Sey_ero Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão Müller- Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda -Affonso Camargo- Enéas
Faria -Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos
Chiarelli -Pedro Simon - Octávio Cur_doso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores_
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob -a p-roteç-J.o de Deus iriiciamos nossos- trabalhos.
O Sr. !~'-Secretário proceder{\ à l~itura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

O FI CIOS
Do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal
NVs S/3(84 (n' 102(83-P/MC, na origem), de 9 de dezembro de 1983, encaminhando ao Senado Federal cópias de notas taquigrâficas e do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n"' 100.003-3, do Estado do Rio Grande do
Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade dos aftigos
11', 2~' e 79 do Decreto nQ 20.637, de 31 de outubro de
1970; dos artigos J9 e 21' da Lei n? 7.329, de 28 de dezembro de 1979; e do item IV, nl' VIII, letra a, da Tabela
anexa à referida lei, daquele Estado.
(À Comissão de Con.5tituição e Justiça)

Do Sr. !<:>-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
_
N~' .3, de 1984
(n~' 46/84, na Câmara dos DeputadoS)
Autoriza o Senhor Presidente da República a
do País na primeira quinzena do mês de
abril de 1984.
ausentar~se

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' Está o Senhor Presidente da República, João
Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentarse ôo País em visita oficial ao Rein-o àe Marrocos e à Espanha, na primeira quinzena do mês de abril de 1984.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra cm vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM No 87, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Sua Majestade o Rei de Hossan II do Marrocos:-:c_Sua
Majestade o Rei João Carlos da Espanha convidaramme para visitar oficialmente aqueles Países, na primeira
quinzena do mês de abril de I984.
Na oportunidade, serão examinados temas de interesse das relações Brasil-Marrocos e Brasii-Esp~nha, .bem
como aspectos relevantes da conjuntura internacional.
No indeclinável dever de aceitar os nobres convites,
venho em cumprimento ao que preceituam os artigos 44,
inciso III, e 80 da Constituição, solicitar ao Congresso
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Nacional a necessáiia- autorização para ausentar-me do
País.
Brasflia, 22 de ma"rço de 1984. --João Figueiredo.

PARECERES:
PARECERES N•S 40 E 41, DE 1984
PARECER N'~40,-DE 1984 ~
D~ Comissão de Economia, sobre at Mensagem n9
46, de 1984 (n9 40, de 11-1.-84, na origem), do Senhor
Presidente da República submetendo à aprovação do

Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado
de Santa Catarina, a contnltar operação de crédito no
valor de Cr$ 7.030.729.394,40.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Com a presente Mensagem, o Senhor Presidente da
República encaminha ao exame do Senado Federal, pleito do Governo do EStado de Santa Catarina, no sentido
de que seja elevado, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III do ari. 2~' da Resolução nl' 6i, de

Prazo

5 anos

Série

c

Taxa

8. A operação- é destinada ao giro de parte da sua
dívida consolidada interna intralimite mobiliária, vencível durante o exercício de 1984.
9. Atendidas as exigências e disposições do Regimento Interno e da legislação específica, opinamos pelo
acolhimento _da presente Mensagem, na forma do Seguinte:

2. Pretendia o Governo do Estado de Santa Catarina
emJtir L&64.872 Obrigações do Tesouro do Estado de
Santa Catarina. Entretanto, relativamente ao plano de
aplicação dos recursos, a que se refere o§ 3~' do art. 4P d&
Rcs. n9 62, de 1975, a Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúblia~., houve por bem reduzir a quantidade de Títulos para 1.305.410 ORTC, cuja emissão deverá ser rcallzada nas seguintes coridições:

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em CrS 7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta
milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e no-venta e quatro cruzeiros e quarenta centavos), o rnontarite de sua dívida consolidada interna.

a) quantidade: 1.305.410 Obrigações do Tesouro do
Estado de Santa _Catarina- Tipo Reajustável (O R TC),
- equival~ntes, ao valor nominal reajustado para o mês de
Set(SJ (CrS 5.385,84) a CrS 7.030.729.394,40;
b) características dos títulos:

Juros

Correçio Monetária (I)

semestral

mensal

Modalidades

P- E (2)

Numeração dos
_Certificados

008.107 a
008.290

(I)= idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional:.._ Tipo Reãjustivel (O!ÜN);
(2) = P • ao portador
E = nominativa·cndossJivel

c) cronograma dt colocação e vencimentos:

Emissão

Vencimento

ABR/84
MAI/84
MAI/84
JUN/84
JUL/84
AG0/84
SET/84
OUT/84
NOV/84
NOV/84

JUL/88
JUL/88
AG0/88
AG0/88
AG0/88
AG0(88
AG0/88
AG0/88
A00f88
SET/88

Total

Quantidade

150.000
57.160
92_840
166.218
166.218
166.218
166.218-150_000
92.288
98.250

~

1.305.410

Obs.: a serem colpcadas com prazo decorrido da d3ta de cmis_são.

d) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos do item VII da Res_olução n~'565, de20-9-79, deste Banco Central;
e) autorização legislativa: Lei n" 5.165, de27-ll-15, e
Decreto_-Iei nl' 692, de 13-5-76."__ _
3, Face o disposto no art. 21' daRes. n~' 62, de 1975,
com as modificações íntiOduzidas pela Res. n~' 93, de
1976, a dívida consolidada interna intralimite daquela
Entidade, de acordo com a sua receita Hquída realizada
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1975, modificada pela Resohição n"' 93, de 1976, am-bas
do Senado federal, de modo a permitlr o registro de
uma emissão de 1.305.410 Obrigações do Tesouro doEstado de Santa Catarina - Tipo Reajustável (ORTC),
equivalentes a Cr$ 7.030.729.384,40 (sete bilhões, trinta
milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos) considerado o
valor nominal do título de Cr$ 5.385,84, vigente em setembro de 1983.

Periodicidade de Pagamento

9%a.a.
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em 1982, corrígida até setembro de 1983, deveria conterse nos seguintes parâmetros:
a} montante global
152.387,4
milhões
· b) _crescimento real anual
43.539,3
c) dispêndio anual máximo
32.654,5
d) responsabilidade por títulos_
76.193,7
- 4. Atualmente, esses mesmos itens atingem os seguintes valores:
I - Cr$ 184.940,9 milhões
I I - Cr$ 14.715,5 milhões
III -Cr$ 55.282,4 milhões
IV- Cr$ 98.883,4 milhões
· 5. COm a operaÇão em exame, esses parâm6lros irão
atingir os seguintes limites:
--I- Cr$ 184.940,9 milhões
I I - Cr$ 14.715,5 milhões
IH- Cr$ 5-5.282,2 milhões
IV- Cr$ 98.883,4 milhões
O. Dessa forma, Para ciue possa ser efetivadá a emisSãõ-de títuló.s, have~á neCesSidade de autoriZaçB.o específica do Senado Federal, uma vez que, mesmo antes dareferida emissão, o endividamento consolidado interno daquele Estado já ultrapassava o limite que lhe fOi fixado,
para o presente exercício, pelO item III do art. 2~' da mencionada Res. n~' 62, de 1975.
7. Por outro lado, o orçamento do Estado de Santa
Caüirína--para o exercício de 1983 prCviu a realização de
receha de Cr$ 252.473,4 milhões (deduzidas as operações
de cr.édito) e sua margem de poupança real- Mapa III
-,·no valor de Cr$ 74.902,1 milhões mostra-se superior
ao mruor dispêndio (Cr$ 65.073, I milhões) que a sua
dívida consolidada interna apresentará em 1987, para a
amortização da dívida intra+ extralimite + op. contratada + op. em exame.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1984.~

O Senado Federal resolve:
Art. I<~ E o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido pelo item UI do artigo 2Q da Res-olução n~' 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n<~93,
de li de outU-bro de 1976, ambas do Senado Federal, de
modo a permitir o registro de uma emissão de 1.305.410
(um milhão, trezentos e cinco mil, quatrocentos e dez)
Obrigações do Tesouro do Estado de Santa CatarinaTipo Reajustável (ORTC) equivalente a CrS
7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta milhões, setecentos
e vinte e nove mil, trezentos e noventa e qüatro cruzeiros
e quarenta centavos), considerado o valor nominal do
título de Cr$ 5.385,84 (cinco mil, -trezentos e oitenta e
cinco cruzeiros e oite~ta e quatro· centavos), viSente errl
.setembro de 1983, destinada ao giro de parte de sua dívida consolidada interna intralimite mobiliária, vencívd
durante o exercício de 1984, obedecidas as condições ad"rtütidas pelo Banc.o Central do Brasil, no respectivo processo.
_ArL 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 1984.-- Roberto
Campos, Presidente - Gabriel Hermes, Relator - Cid
Sampaio- José Fragelli- Severo G-omes- Pedro SImon.

PARECER N• 41, De 1984
Da éoiD.issão de Coll.!ltituição e Justiça, sobre- o
.Projeto de Resolução n' 4, de 1984, da Comissão de
Economia, que "autoridade o Governo do Estado de
Santa Catarina a elevar em CrS 7.030.729.394,40
(sete bilhões, trinta mi~hõe.s, setecentos e vinte e nove
mil, trezentos e no_venta e quatro cruzeiros e quarenta
centavos), o montante de sua dívida consolidade interna".
Relator: Senador Passos Pôrto
Pelo projeto de resolução em exame, de autoria da Comissão de Economia, fica o Governo do Estado de Santa
Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido pelo item III do artigo 2"' da Resolção
n~' 62, de 28.de outubro de 1975, modificada pela Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado
Federal, de modo a permitir o ri::gistro de uma emissão
de l.305.4W (um niilhão, trezentos e cinco mil, quatrocentos e dez) Obrigações do Tesouro do Estado de Santa
Catarina - Tipo Reajustável. (ORTC), equivalentes a
Cr$ 7.030.729.3~4,40 (sete. bilhões, trinta milhões, setecentos e vinte _e noVe mil, trezerytc:;ts e noventa e quatro
cruzeiros e quarenta centavos),
2. Anexo ao processado, encontram-se:
a) Lei Estadual n~' 5.165, de 27 de novem.bro-de 1975,
e o Decreto-Jej n~' 692, de 13-5-76, autorizadores da operação;
b) ExpoSição de Motivos (EM n~' 191/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito
ao Senhor Presidente da República, favorável;
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c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável·
Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional
e, posteriormente, ã Presidência da República e ao Senado Federal.
4. Há necessidade de autorização específica do Senado Federal, uma vez que, mesmo antes da reailz:iÇão da
referida emissão, o endividamento interno daqUCre Esta:.do já ultrapassava o limite que lhe foi fixado, Pa"ra O pr~
sente exercíciO, pelo item fi I do- artigo 29 da Resolução
n"62, de JÇJ75, coõfoóhe.àeinonstra o parecer da COmissão.
5. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no art. 42, item-v r, aa Constituição; atendeu as normas
legais (Resoluções n"s 62, de 1975 e 91,_de 1916), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item
II).
6. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
trllmitação--do projeto, uma vez que constitucional ejur1dico.
Sala das Comissões, 18 dC março de 1984-.---.José Fragelli, Presidente em exercício. -.,. Passos Porto, Relator
- Amaral Furlan - Octávio Cardoso - HéliO Cueiros
- J oào Calmon - Pedro Simon - Severo Gomes.

d)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da._lla) ~ DoExpediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo n~> 3,
de 1984, que de acordo com o art. 100, iriciso I, ilem 18 e
art. 111, inciso f, alínea ..j" do Regimetito "Intefno, será
remetido às Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação
do Plenário, após a Ordem do Dia, em Virtude do que se
acha previsto na alínea "a", inciso II, do art~ 388, da lei
interna.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- So-Ore a mesa, comunicaçã-o que· vai ser lida pelo Sr. !'l-Secretário.

É lida a seguinte

Em 28 de março de 1984.
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento InternO, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que es~ta Liderança deliberOu propor a substítuiçào do nobre Senhor Senador Derval de Paiva,- pelonobre Senhor Senador Mauro Borges, na Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n" 52, de
1980, _destinada a: inVestigar o Tutiêionarite.iito do Mercado Financeiro no País.
Aproveito a oportunidllde para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. -Humberto Lucena, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -.Se_rá feita a
substituição solicitada.

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

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 31, de 1983 (n"' 19}83, na Câ~_nara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, concluído em Brasília, a 17 de fevereiro de 1983, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'ls 14 e 15,
de 1984, das Comissões~

de Relações Exteriores; e
3de Economia.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

DIÁRIÓ DO CONGRESSONACIÓNA((Seção II)

Não havendo oradores, declaro encerrada_a discussão.
Em votução.
o~ Srs. Senadores que o aprovam permaneçam s-entado~. (Puusa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

1:: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 31, DE 1983
(N~>

19/83,

na Câmara dos Deputa(IGs)

_ Aprova o_ ~ex to do Acordo" Co!!le~ci~I entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino do Marrocos, concluído em Brasflia, a 17 de
fevereiro d-e 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'~ Ficu aprovad? o texto do Ac?rdo Com~rci_al
entre o Gove;rno_ da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino do Marrocos, concluída.em Brasília,
a 17 de fevereiro de 1983.
Art. 2'l Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)__:_ Passa-se aos
itens n'~s 2 e 3:
Item -2:

Discussão, em turno úriico, do Parecer da Comissãõ -de Relações Exteriores sobre _a Mensagem n 9 51,
de I 984 (n" 52f84, na origem), de 30 de janeiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a e;scolha
do Senhor Octávio Luiz de Berenguer Cesar, Ministro de segunda classe, da carreira de_ Diplomata,
para exercer a função de Embaixador dQ Brasil junto à República de Trinidad e Tobago.
Item 3:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Solicito do
Sr. Senador _Adcrbal Jurema o parecer da Com-issão de
Constituição e Justiça.

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Dec~eto Legis[ativo sob exame, origj_ná-rio da Câmara dos D-eputados, resulta da solicitação
_do Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional de autorização para ausentar-se do País, para visitar
o Reino do Marrocos e o Estado Espanhol.
2. Na -mcilsagem encaminhada ao Congresso Nacional, após se referir aos convites recebidos, esclarece o
Chefe de Estado que nas visitas serão examinados temas
de interesse das relações do Brasil com cada um dos países anfitriões, bem como aspectos relevantes da conjuntura internacional, frisando o dever em que se sente de
aceitá-los.
3. ~m sua trarilitaçiio pela Câmara dos Deputados,
foi o Projeto examínado pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que O considerou constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa.
As~im, à luz das normas regimentais, compete-nos,
tão-só. examinar-lhe o mérito.
4. Supérfluo quase, por tão óbvio, encarecer a importância das relações internacionais para o estreitamento
dos laços de amizade, a composição de intCresses de toda
ordem e a solidificação da paz entre os povos e governos
das várias nações do Mundo.
Nesse sentido, as viagens ao exterior do Chefe de Estado, a quem Constitucionalmente_compete a condução da
-Políticll externa do País, com a colaboração do Congresso Nacional, devem não apenas ser facilitadas como até
estimuladas.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por oportuno e _conveniente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para proferir o pllrecer da Comi~são de Relações Exteriores.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para emip:o~reCc'r.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República solicita, nos termos dos artigos 44, inciso III e 80, da Constituição Federal, autorização para ausentar-se do Pafs,
na primeira quinzena do mês de abril de 1984.
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
accit~ndo convites que lhe fizeram Sua Majestade o Rei
Ha&san II do Marrocos e Sua Majestade o Rei Juan CarIo da Espanha, para visitar oficialmente aqueles países,
houve por bem aceitá-los dando um passo firme na direçào do consolidação de temas de interesse das relações
Brasil-Marrocos e Brasil-Espanha, bem como aspectos
relevantes da conjuntura internacional.
Nos termos regimentais que regulam a competência
desta Comissão, nada encontramos que possa ser oposto
à proposição ora sob nosso exame.
Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria na
forma como se encontra no presente Projeto de Decreto
Legislativo. Devo ajuntar, Sr. Presidente, que o comentário proferido na última vez em que Sua Excelência o
Senhor Presidente da República pediu licença- para
ausentar-se do País foi acolhido, e jã não se fixam o dia
dã ida e o dia do retorno, mas apenas se diz na primeira
quinzena do mês de abril, evitando-se que, por qualquer
motivo superveniente, se pudesse criar um problema de
ordem institucional no Pais.
VejO que a Secretaria do Palácio do Planalto levou em
conta os comentários aqui proferidos, naquela oportunidade.
- ---0-pW:ecer da Comissão de Relações Exteriores -ê pela
aprovação.

tir

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 54,
de 1984 (n" 65/84, na origem), de 28 de fevereiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presídente da República submete à deliberação do Senado a escolha
. do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil junto à Repúblíca da India, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República de Sri Lanka.
As matérias constantes dos itens n"'s 2 e 3 da pauta,
nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regímen~
tal.
(A sessão roma-se secreta às 18 horas e 40 minutos, voltando a ser públlca às 18 horas e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a
matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Projeto" de Decreto Legislativo n"' 3, de 1984, lidQ_no Expediente, e 'que, nos termos regimentais, deve ser discutido
e v~_tado nesta oportunidade.
--u1scussão; em tUrno único,- dO ProJeto de oecreto Legislativo n9 3, de 1984 (n" 46/84, na -Câmara
- dos Deputados), que autoriza,_ o Senhor Presidente
da República a ausentar-se do País na primeira
quinzena do mês de abril de 1984, em visíta oficial
ao Reino do Marrocos e à Espanha. (Dependendo
de parecer das Comissões de Constituição e Jusfiça
e de Relações Exteriores.)

-o SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres
são favoráveis.

Março de 1984

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão.
Concedo a palavra ao nobre Líder Aloysio Chaves_
para discutir a matéria.
- -

O SR. ALO YSFO CHA VE:S PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÂ PUBUCADO POSTERFORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) em discussão.

Continua

O Sr.ltamar Franco- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR.

PRESlD~NíE
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(Moacyr Dalta)- ConcedO a

palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho irlsistido, nesta Casa, na tentativa de que o.Senado da República aprecie um projeto de nossa aUiõfia, o Projeto n~ 133. de 1980. _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando me !efiro a este_
projeto, sempre recOrdo com tristeza e. saudade o Senador Nilo Coelho, porque S. Ex', no exercício da Lide- rança do Partido do Governo, numa intervenção no Plenário do Senado, quando se discutia a ausência do Senhor Presidente da República, ou o pedido de licença
para Sua Excelência ausentar-se do País, o Senador Nilo
Coelho deu aprovação ao entendiili.êi1tõ Que tenho relat_ivamente a este projeto.
Nunca é demais, Sr. Presidente, apesar de ser repetitivo e talvez cansativo, recordar que este projeto corre nas
Comissões permanentes desdC 1980~-E o último passo
deste projeto foi dado no dia 23 de junho de 1983, quando o ilustre Senador Guilherme Palmeira pediu vista.
O que diz este projeto, Sr. Presidente, no seu art. 2~?

··o pedido de licença será acompanhado de justificação na qual se esclarecerá o período d(: ausência,
a razão determinante da vi::i.gem, a natureza dos entendimentos a serem mantidos com as autoridades
estrangeiras, se for o caso, os integrantes d"a missão."
Realmente, Sr. Presidente, pela primeira vez, desde
que estou nesta Casa::.... não noto a justificativa lida pelo
ilustre Líder do Governo, Senador Aloysio Chaves u~a justificativa ein relaÇãO à visita à Espanha e uma
justificativa em relaÇão à prCtendida -visita ao MilrrOcõs:
Diria, Sr. Presidente, que o nosso esforço neste mo~
menta já ê- reCompensado. Foi dado o primeirO passo,
ainda que pequeno, para que Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, ao se ausentar do País, remeta
ao CongressO Nacionar a justificativà dessa viaierri.:
Caso contrário, Srs. Senidores; n6s--teríamos o quê?
Apenas a mensagem simples, a Mensagem n9 87, que diz,
entre outras coisas, o seguinte:
MENSAGEM N• 87, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Sua Maje,stade o Rei Hassan II do Marocos e
Sua Majestade o Rei Juan Carlos da Espanha
convidaram.me para visftar--Õficlalmente aqueles países, na pritneira·quinzcna dó-tnés de abrU de
1984.

Na oportunidade, serão examinados temas de interesse das relações Brasil Marrocos e Brasil Espa~
nha, bem como aspectos relevantes da conjuntura
internacional.
No indeclinável dever de aceitar os nobres convites, venho, em cumprimento ao que preceituam os
arts. 44, inciso UI, e 80 da Constituição, solicitar ao

CongfessO Nacional a necessária autorização para
ªJJ.seot:,_~.r-me
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E lidO o seguinte:

do País.

Brasília, 22 de março de !984.- João Figueiredo.
-Aq~i não--õíz-ilaàã, erii absoluto. Mas hoje vem ajusti~
ficativa. O prímeiro pa.sso daquilo que solicitamos no
nosso projeto. Já o diSse, Sr. PreSidente, o nosso projeto
não é perfeito, mas gostaríamos que eJe fosse analisado
pelo Plenário do Senado, para um sim, ou para um não,
Ou.até para à"pe-rfeiçoá-Io, se for o caso. O primeiro passo, como eu disse, foi dado, tírllido, é verdade, mas -foi
dado. Temos que reconhecer isto. Sr. Presidente, e Srs.
Senador_es_ --c-- e aqui me dirijo ao nobre Uder do Governo, que trouxe a devida justificativa - espero, seja incorporada ao texto do decreto legislativo de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, o que diz o
meu-projeto, no seu art. J9:
~

Art. J<:> QUan-dó do retorno ao território naciona!, a autoridade que se tenha ausentado submeterá
acr Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, relatório circunstanciado sobre a viagem,- cCintellciO:- a) resultado dos entendimentos mantidos; e
b) cópia dos tratados, ajustes, convênios, proto.colos _OIJ outros instrumentos firmados em nome do
Pais.

Então, esPeramos, nobre Senador Aloysio Chaves,
quando do retorno de Sua Excelência-\:i"Senhor Presidente da República, que V. Ex•- tão diligente neste mo·
menta - possa apresentando a justificativa- âa ida do
Presidente da República, possa também trazer um rela·
tório circunstanciado da viagem do Senhor Presidente da
República.
E veja, Sr. Presidente, que na própria justificativa, sal_vo me_lhor juízo ou engano de_nossa parte, se menciona:
"um acordo que cria um grupo de trabalf!_o, para
coop~açà_o nos setõres agrícola, pecuário, florestal,
pesqueiro e agroalimentar de 1983, com a Espanha."

Não sei, Sr. Presidente, se este acordo, por exemplo,jâ
chegou á Comissão de Relações Exteriores do Senado,
para sua devida apreciação.
Portanto, Sr. Presidente, era o encaminhamento que
gost~ria de fazer. solicitando mais uma vez a V. Ex'- e
eu poderia fazer inclusive regimentalmente, já que o prazo ~stá esgotado_ na Co_missà(!, mas não gostaria de aplicar o Regimento em assunto de tal magnitude- com a
autoridade de Presidente do Congresso Nacional, e que
tem zelado por prerrogativas, que colocasse na Ordem
do Dia esse projeto, jã que ele se arrasta desde 1980 ou
Congresso NacionaL
-~ Apesar des~~justificativa, Sr. Presidente, quero conti~
nUU~ mantendo o meu ponto de vista, ponto de vista
apoiado pelo ilustre Senador Nilo Coelho, de saudosa
memória, de que continuarei votando contra, até que o
Plenário do""Seniâã feSO!va-discutir meu projeto que aí
está. (Muito bem I\
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Continua
em disclr'"Ssão a ma'iêria.
_
Se nenhum doS Srs. Senadores desejar discuti-la, vou
~cerrar a discussão. (Pausa.)
~ Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Seitadoi~ que a aprovam-queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) -Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo
Sr. ]<:>-Secretário.

PARECER N• 42, DE 1984
D~

Comissão de Redação

Redaçio final do Projeto de D~creto Legislativo n9
3, de 1984 (nQ 46/84, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Passos Põrto
A Comissão apresehta a redação final dO Projeto de
Decreto Legislativo n<:> 3, de 1984 (n9 46/84, na Câmara
dos~ Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da
República a ausentar~se do Pais na primeira quinzena do
mês de abril de 1984.
Sala das Sessões, 28 de março de 1984.- João Lobo,
Presidente - Passos Põrto, ReJ"ator - Aimif Pinto.
ANEXO AO PARECER N• 42, DE 1984
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~
3, de 1984 (nQ 46/84, na Câma~a dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso Ill, da Constituição, e eu, MoaM
cyr Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1984

Autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar-se do País na primeira quinzena do mês de
..abril de 1984.
O Congresso NacionaJ decreta:
Art. 1~ -É o Senhor Presidente da República, João
Baptista de Q!_iveira Figueiredo, autorizado a ausentarse-do Pais em visita oficial iio Reino do Marrocos e à EsM
panha, na primeira quinzena do mês de abril de 1984.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando~se
em regime de urgência a proposição, cuja redaçào final
acaba de ser lida, deverá esta ser imediatamente submetida à apreciação do Plenário.

Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti~ la, vou
encerrar a _discussão. (Pausa.)
Encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
- O projeto vai à pr_oml!ls:ação.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores_:_
O protesto realizado pelos profissionais de engenhaM
ria, arquitetura, agronomia e química, no dia~âe oittem,
em todo o território nacional, é um retrato do efeito negativo da recessão que tomou conta do Brasil em virtude
das medidas econômícas adotadas nesses últimos tempos, originando o fechamen~o de milhares de empresas,
grandes, médias e pequenas!e conseqüentemente elevando a níveis preocupantes o desemprego em nosso País.
A classe de engenheiros e demais categorias está ligada
diretamente ao desenvolvimento nacional e conseqUentemente dependente da atividade de nossa economia. O insucesso da política económica atesta uma desativação de
nosso ·potencial, só igualado nos anos de 29/30.
Tem os defendido desta tribuna numerosas vezes a reaM
limentação da economia, bu.:.cando reabrir a.s indústrias
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e o comércio (echados pela recessão e, ao mesmo tempo,
convocar centenas de milhares que foram atirados ao desemprego e hoje estão, como aqueles profissionais desesperados, clamando por providências governamentais
que possam gerar empregos -e assegurar a esses abnegados chefes de família o sustento de suas famílias.
Ao fazer este registro, associamo-nos aos justos clamores daqueles profísSion:iís,- eQUe a· esta ultura representam tambtm o protesto de todas as categorias profissionais, que·compõcm-atual e infelizmente O grande contingente de a~semprcgaàõs em noSso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Conc:edo a
palavm ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente_, Srs. Senadores:
A inauguração da ponte sobre o rio Pojuca, !')a chamada Estrada do Coco foi, certamente, um dos mais -auspiciosos acontecimentos no quadro geral das comemorações relativas ao I" aniversário da administração do
Governador João Durva[ Carneiro, a 15-de março passa-

do.
Localizada no litoral norte, a 70 qu-ilómetros de Salvador, com 180 metros de extensão por lO de largura e cinco quilómetros de a~ess_os, a Ponte Pojuca, ao custo global de 756 milhões de cruzeiros é um empreendimento
digno de registro especial porque permite a ligação de
Salvador com Aracaju pelo litoral- velha aspiração dos
habitantes da Bahia e de Sergipe.
Mas, não se limitou o ilustre Governador João Durval
Carneiro, a inaugurar essa importante realizaçã_o de sua
fecunda gestão: - na mesma data autorizou a licitação
para construção da segunda etapa da estrada litorânea
que, numa extensão de 160 quilómetros asfaltados ligará
a Bahia, de Salvador à fronteira com Sergipe.
Durante a solenidade de inauguração asseyerou, ainda, o Governador João Durval Carneiro que essa nova
estrada será entregue ao tráfego até o firial de sua administração.
Cumpre esclarecer que a importâncía fundamental da
Ponte do Pojuca recém-inaugurada, e da pr~ietada ligação rodoviária Bahia Sergipe, através da orla atlântica
consiste, priiriõrdialmente, na possibilidade do aproveitamento das_ potencialidades agroindustriais e tur1stica"s
da região costeira dos dois Estados.
Não poderia, portanto, deixar de_enaltecer desta tribuna, um empreendimento que, além de beneficiar a costa
norte dr~ Bahia, ensejará, a médio prazo, a valorização e
o desenvolvimento de uma vasta porção do território
sergipano principalmente a faixa litorânea qUe vai da
fronteira com a Bahia até Aracaju.
Encerrando estes ligeiros comentárioS ccrngratulo-me
com as populações dirctumcnte beneficiadas e felicito o
Governador João Durval Carneíro p-ela sua comprovada
capacidade empreendedora.
Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutaliy Magalhães.

O SR.JUTAHY MAGALHÃES(PDS- BA- Lê o
seguinte discurso.) Sr. Presidente e Srs. Congressistas:
Neste plenário. em outros foros de debate, muito se
tem fa]ado, nestes últimos anos, sobre a proletarizaçào
da classe média no Brasil em razão dos constantes golpes
que vem sofrendo, pela aluai política económica do Governo.
t inegável que os tempos aluais têm confirmado as
pessimistas profecias de alguns economistas que declaravam o futuro desaparecimento da camada populacional
intermediária, em termo-s de riqueza nacional.
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As marcas mais ostensivas deste _fenômeno foram sendo confirmadas a cada novo decreto-lei que vis;;wa a alterar a política salarial em nosso país e ficou de todos connhecída a sugestiva denominação de "achatamento da
pirâmide salarial".
Os assalariados de nível intermediário foram vendo as
suas retribuições salariais se reajustarem sempre em proporções inferiores ao lN PC; este cada vez-ffiais expuriãdo dos elem~ntos cªpa7.es de tornar m_ai~ estimulante o
funcion~~ento de.~ta -~~id;-dC:.padrã~. A innação sempre em alta, acompanhada de reajustes
salariais aquém de sua ascensão, diminui o poder aquisitivo do assalariado médio_ que, cada vez mais, compra
menos e, na maioria dus vezes, apenas o indispensável à
sobrevivência da família, sem luxos e desperdícios.
A parte de poupança passou a não poder ser deixada
de_ia_d_o, _sendo que os que são mutuários do BNH tiveram de reajustar, pela força das coisas, os &eus antigos
" ·có'fttratos de compra e venda financiada de imóveis ou,
mais desconcertantemente, de devolver os referidos-imóveis diante da impossibilidade de viver uma eterna s_ituaçUo de penúria económica.
Está agora prestes a escoar-se o prazo fatal para o recolhimento antecipado do imposto de renda, o que vem
redemonstrar a cada ~-m -que, t3mbém, e sobretudo, o
Fisco pactua com o, "'"ímo tipo de politica redistributiva
da renda nacional não tirando dos orçamentos dos ricos,
mas quase exclusiyamente dos rendimentos do trabalho
da classe média e sem alcançar o imaginado objetivo de
melhorar o nivel de vida dos que ganham menos~
E o homtlm desta categoria social que, apesar de fortemente taxado na fonte, ainda tem dívidas para com o
Fisco vê que não as pode liquidar beneficiando-se do pagamento no ato da declaração, sem qualquer tipo de correçào, por falta do numerário necessário.
E, na verdade, é injusta a nova modalidade de estimativa fiscal daquilo que se chamou a renda líquida fictícia
de cada um de nós.

Ern entravista recente mostrou o tributarista Carlos de
La Roque porque é que, ao invés de cu~prir com o débito excessivo, o contribuinte mediano tem contribuído
mais para a sonegação fiscal, que tem crescido em níveis
alarmantes e por inúmeras razões.
Em primeiro lugar porque a correção de apenas 80%
nos valores retidos na fonte, em 1983, não representa total recomposição da antecipação feita aos cofres de uma
Nação, onde a innaçãO cii'çou por vofta de 211 por cento.
Ê também digna de menção a cota de dedução de Cr$
246.000,00 por ano para cada dependente.
Quem é que na classe média, vivendo nest~ sociedade
de apelo ao consumo e ao lazer de toda sorte pode
restringir-se u-o gasto de apenas Cr$ 20.000,00 mensais
relativamente a cada filho?
É evidente que a Receita Federal não põe os olhos na
realidade de cadafam_ília quando define números de maneira tão simplista e ilusória.
·
Por que não se pode mais abater da_ renda líquida os
gastos com seguros de vida ou contra acidentes pessoais,
ou ainda os exorbitantes desembolsos que estão sendo
feitos com a casa própria financiada pelo SFH? Por que
soffiente os juros a estes relativos pÜdem ser deduZidos
quando o montante cio afuguel dos que não habitam casa
própria tem uma situação mais privilegiada?
Por que se limitaram os gastos, outrora ilimitados, com a
educação a um montante de Cr$ 344 mil por ano quando
a escola, o livro, o transporte e a merenda tornaram-se
excessivamente mais caros?
Por que quem exerce uma profissão tida como técnica
terá de comprovar, daqui por diante, os livros e materiais que adquirir para fazer jus a qualquer tipo de dedução?
Não seria tudo isto, um ardil bem armado para massacrar e de.<;truir a classe média?
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Como se disse muito bem, a ali quota de 60% da renda
que agora assusta os mais altos assalariados brasileiros
tem correspondência em outros povos desenvolvidos,
mas nestes é normal que se permitam deduções de uma
série de gastos_obrigatórios.
_Enfim, não é fácil ser exaustivo na enumeração de todãs as distorções ou injustiças que a Receita Federal tem
cometido contra a classe média que, aJTnal, é o esteiõ de
sua arrecadação, vez que mais policiada pelas "malhas
do leào" e mais presente nos cadastros e arquivos com
seus ganhos e rendimentos, enquanto os ricos mais facilmente sonegam e simulam as operações financeiras que
fazem.
Mas n1io é difícil comprovar a verdade sabida que, enquanto a taxação sobre os rendimentos ainda é baixa, a
dos ganhos assalariados é alta demais.
E, no nosso entender as _coisas não podem continuar
co_mo estão, ~ ~enos de se querer contribuir para a mais
rápida extinção da classe média no Brasil. (Mui to bem!)
_ O ªR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a) palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

Concedo a

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tenho usado e vou fazê-lo sempre que me chegar ãs
mãos manifestos de YãríaS 'áreas da vida s"ocia[ Política
do Brasil, no que concerne a luta do povo bra.<>ileiro, pela
eleição "diretas Já" par-a Presidente da República.
Aiilda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi o
documento intitufado

e

Nota sobre as eleições diretas para Presidente da
República, gerado -pelo Movimento Sindical de TrabalhadOres Rurais do Vaie do São Francisco.
Esse movimento é constituido pelos Sindicatos e Federações _da Região do São Francisco, bem como pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
- CONTAG. O Xl9 Encontro do Vale do São Francisco
realizou-se cm fevereiro último em Juazeiro- BA. Ali
elaborou-se o documento que vou fazer constar deste
pronunciamento e pelo qual entre Federações e Sindicatos, -em númào de 27 (vinte e sete) pleiteiam aléni de
uma justa Reforma Agrária aspiram a que seja
"possível a eleição di reta para Presidente da República, passo inicial para as mudanças sóciopolíticas-econômicas que o país exige".
Leio, Sr. Presidente, Srs. -Senadores, a Nota citada,
emitida de Juazt:iro (BA) no dia 5 de fevereiro de 1984.

NOTA SOBRE AS ELEIÇÕES DIRETAS
PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Ao povo brasileiro:
Aos Senhores Deputados Federais e Senadores da República
O Movimento Sindical de-Trabalhadores Rurais do
Vale do São Francisco formado pelos Sindicatos e Federações da Região e pela Confederação f':J~cional dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG, por ocasião--do
XI Encontro _do Vale do São Francisco, realizado em
Juazeiro- BA. em fevereiro de 1984, se sente no dever,
como representantes da classe trabalhadora_ rural, de
manifestar-se sobrt:: as eleições diretas para Pre."íidente da
República.
Os Trabalhadores Rurais do Vale do Rio São Francisco e de todo o país são os que mais vêm sentindo os efei-.
tos negativos e devastadores da politica econômica concentradora e antidemocrática -praticada Pelo atual
Governo. Aí estão os projetas governamentais- barragens, colonização, reflorestamento- a explorar e expo-
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lia r o trabalhador da cidade e do campo, gerando desemprego e expulsando os trabalhadores rurais de suas terras. Aí está a seca, pelo seu sexto ano, sem que sejam to-

madas medidas efetivas de combate a suas causas e conseqüências, retrato da falta de compromisso dos governantes ante os sofrimentos e desejos dos governados-: Aí
estão os grileiros roubando e matando impunemente
aqueles que vivem da terra e nela trabalham, aumentando ainda mais a concentração de terras nas mãos de poucos.
Temos cons-Ciência de que todos esses males só serão
superados por uma reforma agrária, na qual os trabalhadores rurais participem efctivamente.
A reforma agi'áría-precisa de decisãõ-j)õlítica.
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luçõei _do!\ problemas vjvidos hoje pelos trabalhadores,

A crise brasileira - política e econômíca -·precisa
também de decisão política. E a decisão política só será
efctiva se tomada por dirigentes que tenham o respaldo
popular. A nec-essidade é de tomada, de medidas efetivas,
de decisõe.<; políticas na defesa da soberania da Nação
cóm imphintaçào de medidas_ de real interesse do povo
brasileiro. Tudo isso só será possível com a eleição direta
para Presidente da República, passo inicial para as mudanças sócio-polítíco-econômicas que o País exige.
A eleição indireta, por um Colégio Eleitoral que não
representa a vontade do povo, nem foi eleito_com regras
definidas para a disputa presidencial, um Colégío Eleitoral cuja maioria formal não representa a maioria real expressa na última eleição que deu vitória eleitoral às oposições, nãO tornará possíVel o encaminhamento de so-

já que não tem repaldo popular.

Diante da crise de credibilidade política, da crise
econômico-financeira que abala o país e sua soberania,
diante de um Colégio Eleitoral que não expressa a vontade popular, o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais do Vale do São Francisco entende ser fundamen_tal a
realização de_ Eleições Diretas para Presidente __da República, e por ela se integrará -ria mobilização de todo o
povo brasileira, esperando que os Senhores Membros do
Congresso Nacional aprovem a Emenda Constitucional
necessária à realização das Eleições Diretas para Presidente da República, anseio do povo e da classe trabalhadora brasileira.
Juazeiro, Estado da Bahia, 5 de fevereiro de 1984,
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quérito, que aprova as conclusões e recomendações do
_ _ _ _r~latório____d_a Comissão Parlamentar de InqUérito instituída pela Resolução !l~' 69, de 1978, tendo
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dãl\a) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desigPARECERES, sob n's 1.090 a 1:o92 de 1983, das Conando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
missões:
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Senador Gastão Milller, 27-3-84

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
-127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de ln-

-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 29
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo da Comissão de Minas e Energia; e

Z3

!JRURAIS DE ·1-lAIRI - BA

-de Minas e Energia, favorável, nos termos do substiiütívo que oferece.

2
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitanto,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa hrttsileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
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de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero, (Dependendo de Parecer da Comissão de ConstitüiÇão ·e íustiça.)
=--

3
Votuçào, em turno único, do Requerimento n9 6, de
1984, de autoria dos Senadores Àderba-1 Jurem a- e JuÚthy
Magalhães, solícitando, nos termos do inciso I do art.
4\8 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Previdência e Assistência Sodal, a fim de que, peraõte o
Plenário, preSte informações sobie a criSe económica e
financeira-clã Previdência e Assistência Social.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michilis, solicitando nos termos do arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento ln-

terno, a criação de uma. Conlissão EspeCiálMís"ta, composta de 5 {cinco) Senadores e-5 (ciilc-o) Dept.riados, pãrano pra1o de 90 (noventa) dia..;; avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorientação de sua política, examinando ainda os motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)
Votação, em turno único, do RequerimCnto n" f5. de
1984, de autoria do Senador Josê lgnâcio, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77, do Regimento Interno, a constitu-iÇão àe CóniiSsão-E:~pecia1 Interna, composta por 7 membros, para, no prazo de um ano, estudar
aspectos relacionados com a agropecuária brasileira.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Agricultura.)

6
Votação, em primeiro türno, do ProjetO de Lei"do Senado n9 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro ~ar
boza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, soó nt;~s 817 e 818 de_ 1983, das Comissões:
-de Constituiçio e Ju.c;tiça, pela constHucionalídade e
juridicidade; e
-de Economia, faVorável.
7
Votação, em primeito turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nq 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de ma:gistrados que devam integrar Trib_unais com jurisdição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n'~ 634, de !983, da Comlssào
...._de constituição e Justiça, pela inconstuticionalidade, com voto vencido do Senador José lgnácio Ferreira.

8
Votação, em primeiro túrno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei do Senado nt;> 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Santino, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprietários de veículos de:: aluguel empregados no transporte
individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n9 710, de 1983, da Comissão
-de COQstitufçào e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1983 (n.;> 3,862/80, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafos ao art. II da Lei n9 6.683, de
28 de agosto de f979- Lei de Anistia, relativamente aos
~ervidores que não foram_ condenados pelo Poder Judiciário, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 943,944 e 945,
de 1983, d:i.s- Comísiões:__:-de CoRStftufçào e Justiça;
- de serviço Público Civil; e
- de Finanças.

lO
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1982, de autoria do Senador Jorge Kalume, que denomina .. Rodovia Euclides da Cunha" a Rodovia_ Federa\ BR-364 que liga as cidades ac.reanas de
Rio Branco e Cruzeiro do Sul- Fronteira com o Peru,
tendo
PARECERES, sob n•s 1.088 e 1.089,de 1983,dasComissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
e
-de Educaçlo e Cultura, favorável.

juridicidade~

O SR. PRESIDENTE(Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 19 horas e 10 mz"nutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XXXIX- N• 017

CAPITAL FEDERAL

.---~~~~~coNGRESSO

SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 1984

NACIONAL

Faço saber que o CongreSso -N-acfõnal aprovou, nos termos do art. 44, inciSo III, da COnstituição, e eu, Moacyr Da lia,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 03, DE 1984
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País na primeira quinzena do mês de abril de 1984.
Art. I• É o Senhor Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo·, autorizado a ausentar-se do País
em visita oTicfaf ao Reino do Marrocos e à Espanha, na primeira quinzena do mês de abril de 1984.
Art. 29.. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de março de 1984: - Senador Moacyr Dalla, Presidente.

SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
I -ATA DA 22• SESSÃO, EM 29 DE MARÇO

DE 1984
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1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Oficio do Sr.
Deputados

1~'-Secretárlo

da Câmara dos
·

1.2.2- Encaminhando autógrafo de projeto de tei
:>ancionado.
- Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara nl'
36/81 (n 9 198/79, na Casa de origem), por ter recebi~
do pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.
I .2.3 --Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~> 39/84, de autoria
do Sr. Senador Itamar Franc_o, que "denominaAero~
porto Inte-rnacional Presidente Juscelino Kubitscheck
de Oliveira o Aeroporto Internacional de Confins, no
Município de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais.
-Projeto de Lei do Senado n~' 40/84, de autoria
do Sr. Senador-Nelson Carneiro, que autoriza a emis-

são especial de selos em beneficiO dos trabalhadores
desempregados.
-Projeto de Lei do Senado n9 41/84, de autoria
do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que dá
nova redaçào ao item III do art. Jjf da Consolidação
das Leis do Trabalho.
f.2.4 - Requerimentos
- N9 20/84, solicitando tenham tramitação em
conjunto os Projetas de Lei do Senado n~'s 253 e
255/83.

....,...._N9 21/84, de autoria do Sr. Senador Fernando
Henrique Cardoso, solicitando informações ao Poder
Executivo relativas ao Projeto de Lei do Senado n~>
31/84. Deferido.
- N9 22/84, de autoria do Sr. Sen:idor Itanlar
Franco, solicitando informações ao Poder Executivo
relativas ao Projeto de Lei do Senado n~' 16/83. Deferido.
1.2_.5- Comunicações das Lideranças do PMDB
na Câmara e do PDS no Senado -Federal ta.

De substituições de membros em comissão mis-

-De subStit~Tção de membro em comissão parlamentar de inquérito.1.2.6- Comunici.ção da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR ALM!R PINTO- Problemática da
irrigação do Nordeste. Tecnologia adotada pelo
DNOCS em estações de piscicultura do Nordeste.
brasileiro.
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
- Considerações a respeito da posição rlo PDS em
relação à apreciação da Emenda Dante de Oliveira e

da supressão do instituto da sublegenda em proposta
governamental a ser enviada ao Congresso Nacional.
SENADOR CID SAMPAIO- Carta de S. Ex• ao
Ministro Danilo Venturini, Secretário-Geral do
CSN, relativa a importância estratégica do nióbio.
Análise do colégio eleitoral.
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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
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Via Superfície:

Semestre

Oiretor Industrial

Ano

RUDY MAURER

Oiretor Administrativo

1.3- ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n~' 17/83 (n9 3.862/80
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
I l da Lei n9 6.683, de 28 de agosto de 1979- Lei de
Anistia, relativamente aos servidotes_que não foram

condenados pelo Poder Judiciário. Aprovado, após
usarem da palavra os Srs. Humberto Lucena, Alexandre Costa, Aloysio Chaves, Nelson Carneiro e
Itamar Franco. Á sanção.
-Requerimento n'1 851/83, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando, a criação de uma
Comissão Especial, composta de 7 membros, para,
no prazo de 90 dias, examinar e avaliar denúnciaS
publicadas na Imprensa Brasileira sobre fraudes nos
fretes de distribuição de derivados de petróleo, bem
com a extensào de subsídios c-oncedidos ao setor petrolífero. 'VOtação aâi.adit por falta de quorum, após
parecer oral proferido pelo o Sr._ HéliO Gueiros, tendo usado da palavra os Srs. Aloysio Chaves, Humberto Lucena, Itamar Franco e Roberto Saturnino.
-Projeto de Resolução n'~ 117 (82, que aprova as
conclusões e recomendações do relatório da Comissào Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n9 69/78. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'~ 6/84, de autoria dos Srs. Senadores Aderbal Jurema e Jutahy Magalhães, solicitando a convocação do_ Sr. Ministro Jarbas Passarinho. do Ministério da Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a crise econômicã. e tinanceTra ·da Pr-evi:
déncia c Assistência Social. Votação adiada por falta
de quorum.
- Requerimento n'~ 896/83, da Sr' Senadora Euni-,
ce Michiles, solicitando a criação de uma ComisSão
Especial Mista, composta de 5 Senadores e 5Deputados, para no prazo de 90 dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Manaus. Votação adiada por falta de quorum- Requerimento n'~ 15/84, do Sr. Senador Josélg~
nácio, soliciüiiido a constituiçãõ de ComiSsão Especial Interna, composta de 7 membros, para no prazo
de um ano, estudar aspectos relacionados com a
agropecuária brasileira. Votação adiada por falta de
quorum.

..........

~ ~- ~

..•.••.•.........
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-Projeto de lei do Senado n~> 16/82, que dispõe
sobre a proibição de importar alho. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nl' 280"/80, deterrilinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
Tribunas com jurisdição em todo o território naciOnal. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de lei do Senado nQ 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do _álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídioS, nas condições que especifica. Votã.ção adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 156/82, que denomina Rodovia Euclides da Cunha a Rodovia Federal
8~-364 que liga as cidades acreanas de Rio Branco-e
Cruzeiro do Sul-- Fronteira com o Peru. Aprovado,
em 2~> turno. A CoffiTSSão de_Redação.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR MUR!LO BADARO- falecimento
do Sr. José Quaresma da Costa e do dr. Edilson La~
martine Mendes.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Reformulação da legislação de amparo aos ex-combatentes.

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- Repasse
de verba orçamentária estabelecida por emenda constitucional ao Ministério da Educação e Cultura.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Discurso dO
Sr. Onofre Braga Faria, presidente do CONFEA, em
defesa dos interesses maiores da engenharia naCionaL

SENADOR RAIMUNDO PARENTE;_ Renovando apelo ao Ministro do Interior, no sentido do
restabelecimento de benefícios previstos para as áreas
de e,stiagem, por mais 60 dias.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 23•SESSÃO, EM 29 DE MARÇO
DE 1984
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1- Ofício do Sr.

!~>-Secretário

da Câmara dos

Deputados

Comunicando aprovação e remessa à sanção do
Projeto de Lei do Senado n'~ 278/76 (n"" 1/79, na Câmara dos Deputados, de autoria do Senador Vascon·
celas Tôrres, acrescentando dispositivos à Lei n'~
5.988, de 14-12-73, que regula os direitos autorais.
2.2.2 -

Requerimento

N~>

25/84, de autoria dos Srs. Senadores Nelson
Carneir_o, Humberto Lucena e_ Roberto Saturnino,
requerendo urgência, nos termos do art . .371, alínea
"c" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara no:> 62/83.
2.2.3 - Apreciação de matéria

Redação final do Projeto de Dccre~o Legislativo n'~
31, de 1983 (n"' 19/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go~
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino do Marrocos, concluído em Brasília, a 17
de fevereiro de 1983. Aprovada, nos termos do Requerimento no:> 26/84, À Câmara dos D_eputados.
2,2.4- Discurso do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO - Homenagem de pesar pelo falecimento do jornalista Murilo
Marroquim.
2.3-0RDEM DO DIA
-Substitutivo do Senado -ao Projeto de Decreto
Legislativo n~> 15/82 (ni"I34f82: na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e Tecnológica entre o G.oye(no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Cooperativista da Guiana, conclufdo em
Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. AprovadO em
turno suplementar. A Câmara: dos Deputados.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n'~ 53/84 (n'~ 59/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da RepúbfiCa submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Luiz Fernando do Coutto Nazareth, Ministro de Segunda
Class~. da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
da Nicarágua, Apreciado em sessão secreta.
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- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem nl' 55/84 (n~' 66/84, na origem),
pela qual o Senhor Prc.:siJente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ovídio de
Andrade Mello, Embaixador do Brasil junto uo Go~
verno da Jamaica, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil em Antígua e Barbuda. Apreciado em sessão secreta.

:f- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES

- Pllrecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~' 56/84 {n'i' 74/84, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senii.Cio i escolha do Senhor João
Augusto de Médicis, -Embriixador do Bfasil junto à
República do Quêniã, ·para, curinllativamente, ex.ercer a fun(lão de Embaíx.udor do Brasil em Maurício.
Apreciado em sessão secreta.

-Do Sr. Aloysío Chaves, proferido na sessão de
28-3-84.
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 28-3-84.
-_:Do Si. lknC:dito Fér'reira, proferido lia sessão
de 28-3-84.
-Do Sr. Octávio Cardoso, proferido na sessão de
28-3-84.
-Do Sr. Aloysio Chaves, proferido na sessão de
28-3-84.
-Do_ S_r: __B_t:_n_edito F~~reira, pr~ferido _na sessão
de 28-3-~4. -

~Do

-Do Sr. Aloysio Chaves, proferido na sessão de
28-3-84.
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de_ 28-3-84.

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

Ata da

Sr. Itamar Franco, proferido na sessão de

27-3-84.

22~

-

Do -Sr.-JOsé Lins, Proferido na sessão de 28-3-84.

-_Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 28-3-84. .
-Do S(, Aloysio Chaves, proferido na sessão de
28-3-84.

- __ Do_Sr. Virgílio Távora, proferido na sessão de
28-3-84.

4- PORTARIA DO SR. !•-SECRETÁRIO
-

N• 25, de !984

5-MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI-

DOS

7- COMPOSIÇÃO DAS_ COMISSOES PERMANENTES-

Sessão, em 29 de março de 1984

2~ Sessão-Legislativa Ordinâria, da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lomanto Júnior.
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SÉ PRE:
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Raimundo Parente- Odacir Soares
- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes...,....,. Hélio Gueiros
-Alexandre Costa- José-Sarney- Alberto SilvaHelvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Virgílio
Távora- Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral Cid Sampaio -Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaJutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João CUJmo-n
-José Ignácio Ferreira --Moacyr Dalla -:-.Nelson
Carneiro - Roberto Saturninõ - Itamar Frãnco Murilo Badaró- Fernando Henrique Cardoso - Henrique Santillo- GaStão Müfler- Roberto CamPosJosé Fragelfi - Marcelo Miranda - Affonso Camargo
- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Octávió- Cardos-o.
O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta 11 sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos-nOssos_ trabalhos.
O Sr. 1'~'- S-ecretário procedCrá à leitura do Expediente.

f: lido o seguinte

EXPED,IENTE

O S"R. PifESID.~N:TE (Moacyr Dalla) ~A Presidência comunlca que, nos termos do art. 278 do Regimento
Interno, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao
mérito, das comissões a que foi distribuído, determinou
o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n~> 36, de
---1981 (n~" 198/79, na Casa de origem), que assegura direitos aos empregados no caso de falência ou concOrdata da
empresa.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Da!la)- Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. !~>-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJET() _DE LEI DO SENADO N• 39, DE 1984
D~n_omina-se "Aeroporto Interrutcional Presidente
Juscelino Kubitscheck de Oliveira" o Aeroporto I..temadonal de Confins, no Município de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais.

O .COng'resso)\facional -decreta;
Art. 19 Passa a denominar-se "Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira" o
Aeroporto Internacional de Confins, no Município de
Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais,
ArL 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições ·-em contrário.

OFICIO
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
N'~' I04/84, de 29 do corrente, encaminhando autógrt.fo do Projeto de Lei do Senado _n'i' 202, de 1977 (n~'
s-.802/78; na Câniara dos Deputados). de autoria do Senhor Heitor Dias, que dâ nova redação ao parág~afo único-do art. 41' da Lei n~> 4.591, de 16 de dezembro de
1964. (Projeto que se transformou na Lei nl' 7.182, de 27
de março de 1984).

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.

Justificação

o_ Estado de Minas Gerais vem de ser enriquecido com.
um aeroporto de nível internacional, situado no Munic1pio de Lagoa ~anta, próximo à cidade de Belo Horizon-

te_

-o-Ministro da Aeronáutica, Tenente.Brigadeíro Délio
Jardim de Mattos, grande entuasiasta da obra,
expressando-se sobre a sua construção - que recebeu
total apoio e recursos do Governo Federal-ressaltou a
relcvân~ia ~o pQvo _aeródromo ao dizer que "comportará uma-progressiva ampliação de capacidade em função

do aumento da demanda, pois foi construído dentro das
técnicas fiais inodernils de- atendimCnto ao usuário- de
transporte aêreo",
Outro aspecto considerável refere-se à preservação do
sítio ecológiCo onde se lOcaliza o aeroporto, assinalado
pelo Ministro- da Aeronáutica, ao reconhecer a "justa
preocupação da comunidade em uma demonstração de
•amor e respeito à natureza dadivosa das Minas Gerais".
Pen-sãffiOs trultbém que é chegada a ocasião de homenagearmos a personalidade do eminente estadista brasileiro- Juscelino Kubítscheck de Oliveira, vinculando o
seu-nome a essa importante obra de engenharia, que servii'â a tOda a nadorialidade, como pólo de desenvolvimento sócio--económico.
Nesta ocasião, julgamos dispensável enaltecer os méritos do extraordinário homem público _da mais reconhecida _estatura moral e intelectual de nosso País.
Esse preito de admiração e reconhecimento, estamos
certos, representa unânime consenso da opinião nacional, independentemente de qualquer inclinação ideológica ou partidária, sobretudo à vista do notório carisma
que envolve a personagem marcante desse eminente brasileiro.
Nossa terra, nossa gente mantêm presente, nos cotações e rtaS mentes, a figura querida do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Sala das Sessões, 29 de mar_ço de 1984. -Itamar Franco.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40, DE 1984
Au~oriza a emissão especial de selos em benefício
dos trabalhadores desempregados.

O Congresso Nacional_ decreta:
Art. I(! É o Poder Executivo autorizado a realizar,
por intermédio da Empresa Brasileira de Corre-ios e Telégrafos - ECT - , atualrilente a partir da promulgação
desta lei, durante os meses de maio e novembro, com du-
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ração de 5 (cinco) anos, a emissão de selos da taxa adicional de dez cruzeiros {Cr$ 10,00), para serem aplicados
à correspondência que transitar pelo território nacional.
Art. 2.,. O produto da venda dos selos a que se refere
esta lei sera transferido à conta Especial Empi'ego e Salário, do Ministério do Trabalho e por esse repassado às
entidades sindicais para distribuição aos trablaha<;{ores
desempregados de todo o País, na forma e segundo os
critérios a serem estãbelecidos em regulamento,
Art. 3~> O valor do selo referido nesta lei será reajus-

tado a cada ano, com base na variação nominal (ias
Obrigações Reajustáveis do Te_§õouro Nacional
(ORTNs).
Art. 4"' O Poder E~ecutivo regulamentará esta lei
dentro do prazo de noventa (90) dias.
Art. 5~> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6<:> Revogam~se as disposições ein ·coritrário.
Justificação
Ao elaborar a presente proposição, insp1ramo-nos na
Lei n~' 909, de 8 de nOvembro de 1949 e na Lei n'<'1.113,
de 6 de julho de 1983 (esta resultante de projeto de nossa autoria), através das quais se tem autorizado a emissão
de selo de correio de taxa adicional, em favor dos filhos
sadios dos.hansenianos, com valor que se reajusta a cada
ano.
Ocorreu-nos, entretanto, agora, de aprOveitar a idéia
da fonte de recurso proporciona-da por taxa postal adicional, através da qual se arrecadam somas vultosas mediante encargo quase insignificante
cada usuário
dos serviços postais, visando à finalidade específica de
acudir os milhares e milhares de trabalhadores desempregados no País, um Problema social de grande monta.
A escolha dos meses de maio e novembro de cada ano,
para emissão do selo, foi motiVada Pelõ fato de haver
nesses meses maior número de demissõeS em virtUde da
vigên-cia de novo __s_afá(io-mfnirrio.
Nosso projeto determina, por isto, que o roduto da arrecadação dos selos emitid_os segundo suas disposições
será transferido para a conta especial Emprego e_Salário
do Ministério do Trabalho, que se encarregará de
repassá-lo aos sindicatos e esses de dístribullO-aos deserri~
pregados, tudo em conformidade com critérios a serem
estabelecidos em regulamento.
Sala das .Sessões, 29 de março rl'ê 1984. -NelsOn Carneiro.

para

Às Comissões de Constituição e Jusilça;·de Legislação Social e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1984
D~ nova redaçio ao item III do art. 131 da Consolidaçio das Leis do Trabalho.

O Co_ngresso Nacional decreta:
Art. I 9 Passa a vigorar com a seguinte redaçã.o o
item I II do_art._ L31 da Consolidação das Leis do Traba~
lho, aprovada pelo Decreto-lei_nQ 5.452, de l'<' de maio de
1943:
"III- por motivo de acidente do trabalho ou
enfermidade atestada pelo INPS, excetuada a hiPõtese do inciso IV do art. 133;".

b) u ausência do empregado por motivo de
doença atestada_ pelo INPS, excetuada a hipótese da
alínea "_d" do artigo anterior;
c) a ausência do empregado, devidamentejustifi"cada, a- Critério da empresa;
d) o tempo de suspensão por motivo de inquérito administrativo, quando o mesmo for julgado improcedente;
e) a ausência na hipótese do art. 473_e s_eus pa~
rágrafos;
f) os dias em que, por conveniência da empresa,
não tenha havido trabalho, excetuada a hipótese da
alínea "c" do art. 133".

IV- tiver percebido da Previdência Social prestações
d_e acidente de trabalho ou de auxilio-doença por mais de
6 (seis) meses, embora descontinuas.
_# ]\I A interrupção da prestação de serviços deverá
ser anotada ila Carteira de Trabalho e Previdêncitl Social.
§ 2Y Iniciar-se-á o decurso de período aquisitivo
quando o empregado, apús o implemento de qualquer
dm; condições previstas neste artigo, retornar ao serviço.

Alterou, entretanto, o DeCreto-lei n<:> 1.535, de 13 de
abri(de 1977 e que entrou em vigor no dia I'<' de maio daquele ano, todo o Capítulo IV do Tít_ulo II da Consolidação das Leis do Trabalho e_ a matéria anteriormente
objeto do art. 134, antes transcrito, passou a constar do
art. 131, nestes termos:

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Da!la)- O~ projetas
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.

Desse modo, as ausências do empregado ao serviço,
por mOtivo de doença que,- em qualQuer hipótese, não
eram descontadas do período aquisitivo do direito a
fé~ias_, só, na forma da legislaçãO atual, deixaram de ser
quando "propicie a concessão do auxilio-doença pela
Previdéncia Social'' (Item -III do art. 13 I da CL T). Ora, o
auxílio-doença, consoante os artigos 24 e 25 da Lei Orgânica da Previdência Social só é devido quando a enfermidade do trabalhador provoca o seu afastamento do trabalho por período superior a 15 dias.
Cons_eqüentemente,_ a legislação atual instituiu situação realmente paradoxal: as faltas ao trabalho só não
são descontadas do período aquisitivo do direito a férias
que ê, como sabemos, de doze meses, quando tais ausências se prolongam por mais de uma quinzena.
É, efetivamente, indefensável tal critério que, por"isso
mesmo, deve ser abolido.
Este o daro objetivo do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 29 de março de 1984. - Fernando
Henrique Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 29 Esta lei entrará em vigõr na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Eram as seguintes as disposições do art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho que vigoraram até maio de
1977:
"Art. 134. Não serão descont_ados do período
.
.
aquisitivo do. dir(;!ito ~- fé_ri<ts:
a) a ausência do empregado por mot1vo de aCIdente do trabalho;

(À.ç Comissõe.ç de Constiwirào c• Jusrica e d(' Legislacào Soda/.)

!~'-Secretário.

É lido o seguinte

"Art. 13 I. Não será considerada falta, para os
efeitos do artigo anterior, a ausência d_o empregado:
I - nos casos referidos no art. 473;
II -durante o licenciamento compulsório da
empregada por motivo de maternidade ou aborto
~_ào criminoso, observados os requi$itoS para percepção do salário-maternidade custeada pela Previdência Socíal;
III -por motivo de acidente do trabalho ou de
incapacidade que propicie a concessão de auxíliodoença pela Previdência Social, excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133;
IV- jUstificada pela empresa, entendendo-se
como tal a que não tiver determinado o desconto do
correspondente salário;
_V- durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de pris"âo prevetltiva, quando for impronunciado ou a6solvid0; e
Vl-__ nos dias em que não tenha havido serviço,
salvo na hipótese do inciso III do art. 133.,.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Justificaçilo

_ Março de 1984

Art. D3. Não terá direito a fêrias o empregado que,
no curso do período aquisitivo:
·I - deixar o emprego e não for readmitido dentro dos
60 (~essenta} dias subseqUentes à sua saída;
II- permanecer ·em gozo de licença, com percepção
de salários, por mais de 3-0 (trinta) dias:
III -deixar de trabalhar, com percepção do salário,
por mais de 30 (trinta) dias em virtude de paralisação
parcial ou total dos serviços da empresa; e

~

REQUERIMENTO N• 20, DE 1984

Nos termos do arL 282 do Regimento Interno, requeremos que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas: Projeto de Lei do Senado n<J 253, de 1983 e Projeto
de Lei do Senado n~' 255, de 1983.
Sala das Sessões, 21 de março de 1984.- Murilo Ba- daró, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia, nos termos do art. 279, II, c, n<J 8, do Regimento Interno.
Sobre u mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
I \l-Secretário.
São _lidos e deferidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 21, DE 1984
Requeiro, nos termos do art. 239 do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Poder Executivo - Ministério
da Fazenda e Secretaria de Planejamento da Presidência
da ~cpüblica, as seguintes informações:
a) quais os valores escriturados, mês a mês, no
j)"eriodo de setembro de 1983 a m-arço de 1984, a
título de Imposto sobre Produtos IndustrialilUdos e
de Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer
natureza?
b) quais os montantes creditados, mês a mês, no
mesmo período, do Fundo de Participação dosEstados e no Fundo de Participação dos Municípios?
Esclareço que, na forma do inciso III do art. 239 refe·
rido do Regimento Interno, o presente requerimento de
- iilfOI-maçõcs yj$ã -a subsidiar a decisão desta Casa na
apreciação do Projeto de Lei do Sena~~ n"' 31/84.
Justificação
É do conhecimento público a controvérsia surgida
sobre a correçào dos valores recentemente creditados
pelo Governo Federal nos Fundos de Participação dos
Estados e dos Municípios.
Esta porêmica é agravada pelo fato de que-()S--valores
qUe servem de base à fixação das quotas-partes desses
Fundos não serem, imediitame1ite, do conhei:Jtnento
público, aSsim çomo não o são os valores cfetivamente
creditados.
Este desconhecimento permite a manipulação desses
valores de acordo com os interesses do Governo Federal,
em detrimento dos verdadeiros donos dos mesmos- os
Estados e Municípios.
O pr~Cnte requerímento ViSa á-o6tei, para o pedodo
setembro de 1983 a março de 1984, os valores da arreca:~
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~~~~a~r2ç~o~d~e~l~9~84:_____________________~--~~~~~~~~~~=-~--------~~------------~~----~--------------dação e de crédito nos Fundos, permitindo ao Senado
avaliar as discrepâncias porventura existentes para ajuizar so_bre a conveniência de aprovação do -Projeto de Lei
do Senado n» 31/84.
Sala das Sess_õ_es, 28 de março de 1984. - Fermmdo
Henrique Cardoso.

REQUERIMENTO N• 22, DE 1984
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 239 do Regimel'!to Interno do
Senado Federal. solicito de V, Ex• as necessãrias providências no sentido de cncamiOhar ao Podei Executivo o
seguinte requerimento de informações:
l. QUara metodologia utilizada _durante o ano de
1983 para o cálculo do lndice Nacional de Preçc:ls ~-? _
Consumidor e quaís os elemeiltos básicos que serviram de base para a fixação do INPC dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 198~ ~jineiro
1984?

ªe _

Justificação
O Indice Nacional de Preços ao Consumidor, ap!icâvel à política salarial, deve ser metodologicamente definido tendo em vista captar, com a máxiina precisão, a
exata variação dos preços crtl cada área represCntativa,
de forma a evitar prejuízos ainda maiores aos trabalhadores, vítimas de um proCeSSo inflactonárfo deVastador e
da errônea interpretação oficial das ciusas e origens ~-es
se processo.
Considerando, p"oréril., os dados do INPC, calculados
pela FIBGE, comparativamente a outros índices, verificamos que o índice nacional de preços apresenta sempre
uma tendência para menos, cjualquer que -seja a região
do País escolhida. Ainda aceitando que o lN PC seja oresultado de uma ponderação e significa u~ ter!_Tlo médio,
fica difícil entender de que !nodo a média possa ficar até
abaixo do extremo menor. lssQ é, no mínimo, -uma aberração lógica.
Por isso é importante o coithecimcnto da sua metodologia de cálculo, bem assím das possíveis modificações
que tenha sofrido ao longo de 1983. Igualmente é importante o conhecimento dos elementos bãsicos utilizados
para a fixação, em determin-ados meses, do índice referido.

Só assim ftca possíVcf a comparação com outra~ metodologias e outros dados de preços obtidos em regiões
geograficamente determinadas.
Nos termos regimentais, o presente requerimento de
informações prende-se à tramitação, na Casa, do Projeto
de Lei do Senado n9 16, de 1983, qUe "revoga o Decretolei n"' 2.012, de 25 de janeirO d6 1983, que dá nO~a re:
dação ao artigo 29 da Lei n"' 6.708; ae Jo âe oUfubrÕ de
1979, que_ dispõe sobre a correçào auto~~t!~?õi salários e modifica a política salarial, c dá outras providên~
cias", apresentado pelo senador Pedro Simon.
Sala das Sessões, 18 de março de 1984: Itamar Franco
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Serão reque·
ridas as informaçÕes solicitadas.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidfts J?elo Sr.
}9-Secretário.
S
São lidas as seguintes

Ofício n9 30/84.
Brasília, 29 de março de 1984.
Senhor Presidente:_
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
os Deputados Irajá Rodrigues e OsW"âldo Lima Filho foram indiCildoS- p6r esta Lideiiffiçapara substituirem os
Deputados Coutinho Jorge e Sérgio Moreira, respectivamene, na Comissão Mista ei1carre,Kada -de estudar e dar
parecer sobre a mensagem n9l2, de 1984--CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir cré~~tos adiciÓ!J-aiS até o
limite de Cr$ 7. 130.000.000.000,00, e dã outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelênc_ia protestos de alto apreço_ c; distinta consideraçã_o.
- Freitas Nobre.29 de março de 1984
Senhor Pre.sidente
Nos termos do artigo 86 do ~egimento Interno, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substi~
tuição do nobre senhor Senador Lomanto Júnior pelo
nobre senhor Senador João Calmon, na Comissão Parlamentar- de in(jUérlto' criada pela Resolução n? 52, i:le
1980, destinada u investigar o funcionamento do Mercado Finan~iro nq__País.
Aproveito a oportunidade Rara renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. -:-- Jutahy Magalhães, Vice-Líder do PPS; no
-exercício da Liderança.
O SR._ PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Serão feitas
as subStituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla) -A-Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se ho}e, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matêrias:
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Le-_
gislativo n9 15, de 1982;
- Mensagem o~' 53, de 1984, referente à escolha do Sr.
Luiz Fernando do Coutto Nazareth, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República da
.Mcarágua;
-Mensagem n<:> 55, de !984, referente à escolha do Sr.
Ovídio de Andrade Mello, Embaixador do Brasil junto
-ao Governo da Jamaica, para, cumulativamente,_exercer
a função de Emb.aixador do Brasil em Antígua e Barbuda; e
-Mensagem n9 56, de 1984, referente à escolha do Sr~
João Augusto de Médicis, Embaixador do Brasil junto à
República do Quênia, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil em Maurício.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palav-ra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA·
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro, na qualidade de Líder.

O SR. NELSON CARNEIRO (PT - . RJ. Como
Líder._Pronunçla o-seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores: Duas noticias, divulgadas largamente
pela Imprensa, justificam a minha presença nesta Tribu~
na e todas dizem respeito ao momento político nacio!lal.
A primeira, que acho realmente digna de_ reparo e até
de uma revisão, se verdadeira, é a de que o Partido Democrático Social, ao rilenos estã noticiado, pretenderia
não dar número para a votação da Emenda Dante de
OHveira. Ora, acho que até o dia 25 de abril o Partido já
terá uma posição. A pior solução é a prot~lação do d,eba~
te. Acho_ mais j_u-Sjo qUe~ se o PD8_ _não quer aprovar a
em-enda, comPãre-ça e dê núm~ro para rejeição encerran~
do esta fa~e para que outra se inicie. Mas faço votos para
-que, ao Cúntrário, o PDS rev~ja a sua posição e leve o seu
voto a favor da~ e:leiçõ~s-Ciiretasjá, res~abelec~ndo a prá~
tica· rej)u.bflcana interrÜÍnpid-a em 1966:
-Sr. Presidente, se -esta é uma má e desagradável notí·
cia, porque acho que a pior solução que se pode encon~
trar é a eternizaÇão de um debate que tem ag!tado.todo o
País, há uma boa nOticia -que se espalha, que é a de que
na propos_ta- governamental virA a condenação da suble~
genda. Retirar-se-â do qua~ro pol_ítico brasileiro essa _fi~
gura da sUblegerida, que jã não se justificava antes, mas,
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cm todo o caso, se compreendia quando apenas dois partidos disputavam as eleições neste País, que eram a
ARENA e o MDB. Mas, depois que se criaram cinco
partidos e se luta pela consolidação do pluripartidarismo, a presença da sublcgenda é um desestimulo aos pequenos partidos e um crescimento até prejudicial, por~
que é falso, aos grandes partidos. Todos nós, que vivemos o dia-a-dia da luta partidária, sabemos das conrpetições e das graves divergências que a sublegenda cria
dentro dos partidos. A noticia de que a proposta governamental ir_iaretirar do quadro das instituições brasileiras esta maldita sublegenda, deve ser exaltada e aplaudida.
São estes, Sr. Presidente, os rápidos comentários que
desejava fazer sobre duas notícias publicadas nos jor~
nais, largamente divulgadas, e que devem, certamente,
merecer- espero- o estudos e a compreensão dos ilustres representantes do Partido Social Democrático.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Pretendo, hoje, fazer um pronunciamento com relação
ao Colégio EleitortLL Mas antes, quero fazer a leitura de
uma carta que enviei ao Excelentíssimo Sr. Ministro Da~
nilo Venturini, como Secretário-Geral do Conselho de
Segurança Nacional. Vou fazer a leitura dessa_carta para
que o Senado e o Congresso Nacional tomem conhecimento do seu teor. que acho de muito interesse para a
própria Nação:
Brasilia., 28 de fevereiro de 1984.
Excelentíssimo Senhor
Ministro Danilo Venturini
Secretârio-Geral do
Conselho de _Segurança _Nacional (CSN)
- -PaÍácio do Planalto
Brasília, DF
Benhor Ministro;
O Brasil, pelas suas potencialidades, pode e, es~
tou certo, vai vencer a grande crise depressiva que o
_envolve.
Não podemos, no ~ntanto, co_mo conjunto e iso·
!adamerite, COmeter o crime de omissão ou negligên~
cia. Qualquer um e todos nós temos o dever de aler~
tar o País, de não deixar dissolver~se no desconheci~
menta uma informação e uma advertência que nos
ajudem a preservar o que temos, em beneficio dos
brasileiros.
É _essa informação que, chegando ao meu conhecimento, pretendo divulgar a transmitir aos organismos capazes de ação e providências, que lhes incumbe e pelas quais tornam-se responsáveis perante a
coletividade nacional.
Como sabe V. Ex', na era da informática, dos circuitos integrados, da revolução da supercondutividade, onde a resistência elétrica torna-se nula, certos minerais raros passaram a ter um valor estratégico incalculável. O Brasil ocupa uma posição privilegiada nesse contexto, em virtude de possuir grandes
reservas de silício metálico, essencial à produção
dos circuitos integrados, e de nió'bio, necessário
para se conseguir a supercondutividade.
Infelizmente, não estamos valorizando devidamente esses minerais_ pois estamos exportando~os
como se fossem uma matéria-prima qualquer, na
ânsia de aumentarmos o saldo da nossa balança comercial.
Atualmente, o Brasil produz 98% do silício inetálico do mundo, cuja matéria~prima é o quartzo
hlalino. Este material é a base dos circuitos integrados e dos semicondutores.

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

be importância estratégica ainda maiOr-e o riióbio, cuja liga com o filâOio permite fabrkar materiais possuidores de supercondutividade a temperaturas de até 189 Kelvin ( - 255 grãus-c)", --ou ·s-eja,
bastante acima da temparatura do hélio líquido.
Cãlcllla-Se que,
p-fóximOS aiiOS, ·ape-ifeTçoar-s-e~a--
a tecnologia, de modo a obter-se a supercontuvidade à temperatura de nitrogénio líquido, tornando as
suas aplicações muito mais generalízadas.
O fenóiiieilo dit.-supercondutividadejá é conhecido há ma-is de duas décadas, consistiildo na eliminação total da resistência elétrica de um metal quando ele atinge o zero absoluto ( - 2739 C). A novidade consiste em se conseguir r = O~ em te.ril.petatllrás
acima ·de zero absoluto, o que vem sendo obtido
com as ligas de nióbio e titânio.
Esse prinéíp10-llsico já está tendo aplicação na
tomografia nuClear magriética~ ·baseada na resso~
nânciil do átomo de hidra gênio, permitindo um per·
fi! tomográfico perfeito, de muito maior precisão,
de nitidez incomparavelmente superior à atual edispensando o uso de contrastes. Neste ramo estão investindo maciçamente a IBM, fabricando os computadores que controlam a tomografia, a GE, a
SIEMENS e a O X FOR, produtoras de máquinas de
raio- X.
Calculam os especialistas que as reservas comprovadas de nióbio não serão suficientes para satisfazer as encomendas nos próximos cincO- imos~
Além disso, começam a ter aplicação as memóriaspermanentes de computadores baseadas em .. bolhas" magnéticas, também utilizando o princípiO de
supercondutividade e_m temperaturas afastadas do
0<;> Kelvin aumentando as aplicações do Nióbio.
Do Rio Grande do Norte está sendo exportado
Tantalita com 30% de Columbita (óxido de nióbio)
e nas exportações não se faz qualquer referêOcia ao
nióbio o que equivale, em termos reais, ao contrabando desse raro e estratégico mineraL
Como o Brasil detém 80% das re_servas mundiaiS
comprovadas de nióbio e provavelmente deve possuir uma quantidade bem maior, ainda não detectada, quero alertar esse Conselho, subordinado ao
qual se encontra a Secretaria Especial de Informática, assim como as demais autoridades do País, para
que se realize un inquérito urgcni6 de modo a evitar
que o Pafs seja, mais uma vez, ludibriadO em matéria de tal magnitude, de tanta importância estratégica."

no·s

mas tarribém em reatores atômicos, -e foguetes espaciais.
O Brasil detém praticamente 60% das reservas mundiais
de nióbio. E o nosso Estado, o Estado de Minas Gerais,
pfatic:.imen_te 90% das reservas brasileiras. A Companhia
Sr;,~sileira de Metalurgia e de Mineração de Araxá é
--quem exporta o nióbio, e ê hoje, ·senador Cid Sampaio, a
maior empresa exportadora de nióbíó do mundo, não só
na exportação mas no processamento, na industriati~
zaçãO e na comercialização. Essa. empresa se situa exalamente no munidpio de Araxá, em Minas Gerais: Portanto; a adverfência de V. Ex• é por demais importante e temos certeza de que o Governo brasileirO- há de estar
atento ao problema da exportação do _r:lióbio. Hoje, nos
próprios reatares atômicos- de que o Brãsil tanto fala e
necessita- o nióbio se faz presente, ele que apareceu na
nal.uiCza, pela primeira vez detectadO, nO-ano de 1801.
Eni O aparte que eu Qr.i.iria dar a V. Exf

O SR. CID SAMPAIO -

Agradeço a V.

Ex~

pelo

aparte esdarecedor e valioso que recebo. Ainda acres-

centaria um pouco mais: em função da aplicação industrial da supercondutividade, o nióbio var ser enipri!gado
em toda máquina que tenha circuitos eletrônicos ou elétricos, porquanto, como nos tomógrafos que estão sendo
fabricados pela SIEMENS e controlados por computadores da G E, eles permitem, inclusive, fazer uma tomografia sem contraste, o _que constituí ho)e u~ -grave perigo, em medicina, quando utilizado em tomografias, prin-cipalmente cerebrais, de forma que a importância do
nióbio, como bem salientou V. Ex~. -é vital para o BraSH,
e espero que o Governo tome providências~ que Suspenda a exportação de nióbio, que está sendo exPort"ãdo
realmente, por esta firma que manda em estado semirefinado para ser refinado nos países exportadores.
Sr. Presidente, Srs. Seiladores, após esta ·cõmllilíeaçãO,
pretendia fazer uma ligeira análise sobre o que represen13, na Constituição brasileira, o Colégio Eleitoral. Peço a
atenção dos Srs. Senadores, porquanto se ficar provado
que fere os princípios básicos da Constituição, quero
crer que o próprio Senhor Presidente da República fiCará
sensibilizado é um homem que comprometeu a sua palavra em restabdecer a democracia neste País, e por tradição fui companheiro de partido de seu pai, quando ele
também defendia os-princípios democráticos com energia e vigor.
Quero fazer uma análise para, através desta análise, os
Srs. Senadores aquilatarem quanto fere a Constituição o
dispositivo que transformou as eleições diretas, no Brasil, cm indi~etas. O artigo constitucion1:1I que estabeleceu
as eicições diz -o ·sCgõfOte:
-

Acrescentaria ainda Srs. Senadores, que as maiores re"Art. 81 .: •• 0 Presidente e o_vice-Presídente da
servas-do nióbio, no _Brasil, estão em Araxá e essas reserRepública serão eleitos, simultaneamente, em todo
vas de nióbio estão sendo exportadas por uma firma bra____ .País, cento e vinte dias antes do termo do período
sile"ira e outras estrangeiras~ St!llOs-COil.tlri"üárffiõSaex·-- ~--.
presidenciaL O sufrágio é universal e direto, o voto é
portar o nióbio, va:t"<icontecer o que talvez ocorreu com
secreto e fica assegurada a representação proporciona! dos partidos pollticos nacionais da forma que a
os minérios-que existiam no Espírito Santo e que tam)êm foram exportados como areia. Caso se prever;patã
lei es~abelecer."
os próximoS 5 anos, tomógra[os ·rabricadOs"à base_de super condutividade o nióbio do Brasil está certamente
Esse artigo foi substituído por dois tópicos que estabesendo armazenado para assegurar às empresas, que vão
leceram:
fabricar eSsas má(JiiimiS, a utilização do nióbiO a -p-re-Ço
"Art. 74. O Presidente será ele_ito, entre os brade areia.
Portanto, era a advertência que fiz ao Secretário do
_si!eiros maiores de trinta e cínco anos e no exercício
Conselho de Segurança Nacional, e estou comunicando
dos direitos políticos, pelo sufrágio- de um colégio
eleitoral, em sessão pública e mediante votação noa esta Casa.
minal.
O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex~ um aparte?
§ 19 O colégio eleitoral súã compõ"sto dos
mem bras do Congresso Nacional e de delegados das
O SR. CID SAMPAIO- Pois não, com muita honra,
Assembléias Legislativas dos Estados."
O Sr.ltamar Franco- Senador Cid Sampaio, mais do
que oportuna a advertência de V. Ex• Quando se refere,
por ex-emplo, ao problema do nióbio, cujo maciço principal estã na reg1áo de Araxã e também na região de Itapira, V, Ex• mostra a importância do nióbio para o mundo, hoje utilizado não apenas nos motores de propulsão,

Chamo a atenção para a expressão: delegados das Assembléias Legi_~lativas do E~tad_o~ Voltarei _a e~se a_ssun-

to.
Antes, queria fãze·r algumas considerações. Primeiro,
em qualquer Constituição distinguem-se duas naturezas
de Direito: O Direito Material que objetiva um determi-
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nado fim, que se constitui na estrutura da própria Constituição, e o Direito Formal que dá a forma, o processo
através- do qual aqueles fins são colímados. Esses dois
princípios são considerados em todas as constituições e
são uma norma jurídica admitida por todos os grandes
juristas brasileiros: as leis não podem se- chocar uma entre as outras, não podem se connitar. Que exitem conm.:to na legislação, mesmo se analisar a sua hierarquia,
existe, porque os legisladores erram. Mas, esses conflitos
não podem permanecer na estrutura jurídica de um país,
porque significam a desordem jurídica. Então, quando se
constata o conflito numa legislação, seja qual for a sua
hierurquiU, inclusive na Constituição, é necessário corrigir, remediar c alterar para que as leis sejam unas. Carlos
Maximiano dizia que a Constituição rião pode destruirse a si mesma.
De um modo geral, as constituiçõeS definem a organização do Estado. No caso brasileiro, a Constituição Federal definiu o Estado brasileiro como uma República
Federativa e estabeleceu também que o regime seria orepresentativo, no mesmo artigo em que estabelece a República. Estabeleceu a Constituição que esSes dispositivos não poderiam sequer ser alterados em reformas futuras. Eles constituem, assim, o corpo, o espfrito e o cerne
da nossa Constituição.
E o que significa República? República é o inverso da
M_onarqu_ia. Na Monarquia _o cargo se transmite por herança, e alguém que o recebeu não pode ser afastado e o
exerce enquanto for vivo. Na República, o cargo é substituído e não pode ser permanente. A República como a
brusildra, proíbe até a reeleição, e a substituição se faz
através de escolhu. Quem faz essa escolha1 t a comunidade,_ .o povo.
Então, o.corpo eleitoral de um país é o cerne, é a razão
de ser, é onde nasce, e tem origem todo _Q poder; os demais representam esse poder que a Constituição conferiu
nos seus primeiros artigos. Estabelecido que a República
implica em rotatividude de poder, a Constituição, também_, estabelece a escolha pelo povo. E quando a Constituição também estabelece q_ue o regime é representativo,
fica patente que essa escolha tem que ser feita pelo povo
e representativamente há de existir. A lei estabelece, atribui à Justiça Eleitoral a obrigação de definir esse percentuaL Então, toda a população, obedecidos os percentuais
representativos c.:-;.tabelecidos pela Justiça Eleitoral, tem
o direito de-escolher o Presidente da República, Senadores c Deputados, porque deles é que emana o poder, Será
nulo o poder de quem quer que o exerça, quando tenha
sido burlado o poder do processo de escolha, esse poder
de ongem que é o Colégio Eleitoral brasileiro.

o- Sr.

Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CID SAMPAIO - Com muita honra, Senador.
O Sr. Luiz Ca"alcante- O muito festejado_ colunista
Carlos CastJ:_Uo Brq_nco, em sua_ crónica, no J~~nal do
Brasil de 24 de dezembro último, diz o seguinte:
O PDS. está pensando em tirar proveito de uma legislação de índole 3utóritaria que lhe daria o previiégio de
escolher. contra a maioria do povo, o futuro Presidente.
Essa ilusão pode ser fatal a esse Partido. De minha parte,
eminente Colega, fm;o ardentes ~otos para que o meu
Purtido. por sua maioria. não queira escolher o presidente contra a vontade da Nação. Muito obrigado.
O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigad_o, Senador
Luiz Ca!valcante, pelo seu brilhante aparte.
Continuando o meu mciocínio: Se o p-oder emana do
povo, se é quem cs.:olhe, é porque há dispositivos, há regras jurídicas materiais fixadas pela Constituição que
são e..<>sas. escOlha através de representação. A escol_ha
deve ser representativa na República e na Federação. E o
que é uma Federação? ~ o oposto do poder unitário, é:
quando um país é diviWdo em estados e esses têm a re-

M
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__R_E_S_SO__N_A_C_I_O~N~A~L--(S~e-Çc~to~I-I)__~~--------~------~S~~lli-·-~k--iru 30 03~~presentação que a Constituiçào-rneasseguru:-proporcional. E ainda estubelece a Constituiç1lo que nenhuma das
unidades que constituem o estado- Município, Estado;
Distrito Federal ou Territórios- poder bular a outra,
causando lhe algum dano, algum prcjuíso ou atingindo
no direito. Então, também -é constitúciúna-1 que as unídades federadas tenham um direito básico que está no cerne da Constituição, de que a representação observa as regras de proporcionalidudes.
Vamos mais longe, Quem dcrtermina, quem fixa,
quem marca. prazos, quem estabelece percentuais? Alguma coisa que está fora do executivo e do próprio legislativo, porque-está dentro-da-ConstitlilçãO:-UjustiÇã eleitOral. Essa mesma Justiça Eleitoral estabelece circunscrições que variam de acordo com a eleição que se processa. E é proibido rela própria Justiça Eleitoral que o
eleitor de uma circunscrição Vote-cm outra circunScrição,
quando o voto fica perdido, nulo, porque as normás estabeleceram que essa circunscrições rcspeitãm a -representatividade de cada grupo do Colégio Eleitoral. Assim,
o homem de um município- sO vota no seu município;-·o
homem do Estado vota no Governador do Estado c na
sua repre.c;entação federal. Qual é a circunscrição para a
Presidência da República? É todo o Brasil, a circunscrição é nacionaL Então, todos os eleitores do Brasil têm
o direito de votar no seu Presidente da República- ísso
lhe é assegurado pela Constituição.
Vamos analizar agora as mudanças que fomm feitas
na Constituição Federal, quando se subístituiu a eleição
dircta, que era exeplicada por toda a circunscrição,
quando o eleitor votava e não delegava ninguém, quando todos os eleitores brasileiros elegiam o Presidente elegiam o Presidente da República. Os eleitores escolhem
delegados, e os delegados t:êm que representar esse eleitorado. Se não representam, burlaram o prog-resso de__representação; se não representam, alguém não estâ sendo
representado, alguém e.c;tá sendo esbulhado, alguém estâ
sendo enganado ou ludibriado pelo processo que se
embrechou na constituição.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex~. um aparte?
O SR. CID SAMPAIO- Com mUita honra, -nobre
Senador.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Cid Sampaio, há algum tempo venho me esforçando para acompanhar o raciocínio de V. Ex•. e, confesso, não tenho
conseguido.. Peço desculpas, pela minha lentidão. V.
Ex•. se propõe, desde o começo, a provar que -o Colégio
Eleitoral é inconstitucional.
O SR. CID SAMPAIO - Não é incOnstitUcional,
mas conflita com os dispositiVos básicos da COnstituição.

o Sr. Marcondes Gadelha- Já fica um pouco melhor.
De qualquer forma, é uma tese_ que resta provar. V. Ex~
se propõe, então, a provar que o Colégio Eleitoral se
conflita Com dispositivos da_ConstitUição. A tê o momento, tudo o que V. Ex• fez foi expor a sua inaceltação em
relação ao processo indireto de esc_olha do Presidente da
República, que é um direito que evidentemente lhe assiste. É um direito que V. Ex• tem,já QUe a tese contraria os
seus princípios; já que a tese Contraria o seu entendimento doutrinário. Daf a extrapolar; do ponto de vista técnico, que a matê-ria se conflita com a Constituição, é uma
tese em que resta provar.
V. Ex• acha que o Colégio Eleitoral contraria o princípio republicano e o princípTó federativo, comõ-se através
desse Colégio fôssemos esCblher uma espécie de rei, uma
espécie de soberano para tutelar a República, como se de
nada valesse o múnus que recebemos do povo, -como se
nada valesse a delegação que recebemos, como se nada
valesse, enfim, o princípio representativo em que se baseia a democracia indifeta. Para V. Ex• só- tem v;dor o
povo na praça p(lblica, o povo na ágora, votando di reta-

mente, escolhendo diretamente o seu Presidente da República. Se esse prinCípio fosse verdadeiro, nobre Senador, não. tÚíamos poder p:.1ra legisbr sobre nenhum aspecto da vida nacionul, e este Congresso seria nulo nas
- su<.~_s in-tenções no dil-eíto e nos fatos por ele ger3.dos.
O SR. CID SAMPAIO- Nobre Senador, o meu
tempo já está se esgotando e eu queria concluir o meu
pcns:.1mento.
O Sr. Marcondes Gadelha- Vou aguardar ansiosa~
mente a conclusão de V. Ex~ Apenas queria antecipar
que at~ nqui não consigo atinar onde estão as suas razões.
O SR._ CID SAMPAIO- Lamento, nobre Senador.
A minha tese é a de que na escolhu_~o Presidente da
Repúblicu, o direito de elegê-lo pertence ao corpo eleitoral do país, numa circunscrição que compreenda todo o
país, quando a eleição é di reta. Quando a eleição é indireta, :.1 escolba do Pres_idente da República é_ feita pelos
delegados d~c;se .eleitorado, e os delegados desse eleitorado, _obrigatoriumente, têm que representar aquela proporcionalidude que a Constituição est:.lbelece. quando
estabeler..:e que a república. é representativa. Portanto, o
que não está se respeitando é a representatividade. Os
Deputados que fazem parte do Colégio Eleitoral sào
realmente representantes do povo de cada Est:.1do, escolhido por todo o Colégio Eleitoral e, portanto, representam o povo e respeitam o processo constituiconal; os Senadores representam os estados, estão d~ntro do espírito
da Constituição. Mas quando o Governo acrescentare:
prcsentantes, aí o faz erradamente, porque essa representação se estende às Mesas do Congresso, se estende à re-presentação em todos os órgãos políticos, enquanto a
proporcion:.1lidade é exigida inicialmente- na Constituição.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite--me V. Ex• um
aparte?
O SR. ClD SAMPAIO- Perdão. Vou continuar o
meu raciocínio, porque- o meu tempo está se esgotando.
Diz o § 2~> que:
"O Colégio Eleitoral será composto de representantes das Assembléias Legislativas, dentro domesmo princípio constitucional."
··
Os representantes de uma Assembléia Legislativa têm
que representar todos os seus membros, para que seja representado aquele direito inicial, aquele direito base,
porque aqueles homens na Assembléia Legislativa repre-sentam um Colégio Eleitoral e, portanto, representam
prop-orcionalmente os eleitores que votaram.
Então, quando se diz representantes da Assembléia
Legislativa, implica, para se respeitar os princípios da
Constituição, que essa representação seja propõrcioilal à
representação lá-instalada através da vontade do_Colégio
Eleitoral, dentro da circunscrição que a Justiça Eleitoral
estabelece.
Portanto, quando, em lugar de representar a Assembléia Legislativa, representa o partido majoritáriO,
deixa-se de representar o Colégio Eleitoral, pegou uma
facção só. O partido majoritári"o não representa Poder,
não representa unidade dentro da nossa Constituição. O
representan!e de um Estado, o representante do povo, o
representa-riie de um território é previsto na-TOnsti~
tuição. RepreSentar em nOrrie de um povo, os membros
de um partido, indicado somente por um partido, en~
quanto os outros membros eleitos pelos outros partidos
ficam esbulhados na representação, em último caso representa o esbulho que se fez com o colégio básico eleitoral, que representa o poder, a origem do poder, de onde
nasce todo o poder dentro da Consfíiuição, quando ela

diz que todo o poder emana do povo c em seu nome ê
exercido. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, espero que o
Presidente da Rcpúblic:.l, se minhas paluvras _chegarem
até lá. c os hoinens que representam o seu Partido entendam, porque eu não estou falando em inglês: duvido que
alguém diga no Brasil que o poder não emana do povo c
que a origem do poder não é Colégio Eleitoral brasileiro.
Se emana do povo e é o Colégio Eleitoral que vota, como
se escolhe seis representantes de um partido majoritário,
deixando de partir originari"amente do povo.
Quando o_ povo votou na Assembléia Legislativa, alguns votaram nos Deputados da Oposição e esses deixam de ter representução, através de um princípio
embrcchado na Constituição que diz respeito aos seus
princípio.~. ao seu direito formal.
Observein mais uma coisa: o direito matcrial-fini Oentro da Constituição é aquele que estabelece os princípios
-de federação_, de república, de representatividade.
A maneim de eleger o Colégio Eleitoral é uma norma
de forma, de processo_. Elege--se o Colégio Eleitoral através desse ou daquele processo estabelecido. É uma norma sccundúri<l diante da normal materi:.l, que estabelece
que é uma república, que é representativa e que é fedcr:.lçào. Essa alteração, embrechando o Colégio Eleitoral
dentro da Constituição, teve a virtude de ferir, ao mesmo
tempo, os direitos da massa eleitoral, donde promana e
donde emana todo o poder no Brasil, como o de ferir o
princfpio federativo, porque federação, dentro de uma
ConstitUição que ê reprcscnt:.ltiva, adm1te uma representaÇão proporcional estabelecida pela Justiça Eleitoral.
Deixou-se de estabelecer essa representação proporcional. Portanto, o princípio básico da Federação também
foi atingido.
O Sr. Humberto Lucena aparte?

V. Ex• me permite um

O SR. CID SAMPAIO- Com todo prazer, nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Antes que termine o seu
discurso, desejo congratular-me com V. Ex• pelo seu
pronunciamento. V. Ex• não é bacharel em DíieitO, mas
profere um discurs·o COm a lucidez de um jurista, colocando nos seus devidos termos, dentro de uma lógica
cartesiana, como se costuma dizer, o problema do Colégio Eleitoral. Além dos aspectos que V. Ex' levantou,
para salientar a sua injuricidade, lembro ainda a V. Ex•
que nos países que adotam o processo indireto de escolha do Presidente da República, na sua maioria parlame~taristas~ quando hâ Colégio Eleitoral, os delegados
são eleitos no ano mesmo da eleição do- Presidente cada partido com o seu candidato em campanha, como
ocorreu na Argentina no ano passado, na eleição do Presidente Raul Alfonsín.
O SR. CID SAMPAIO- Agradeço a V, Ex~ o aparte,
que só fez ilustrar o meu diScurso. Es-pero que a análise
feita tenha sido pelo menos compreendida.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador Cid Sampaio, lembro a V. Ex• que o seu tempo estã
esgotado.
O SR. CID SAMPAIO - Sr. Presidente, vou concluir.
Desde que o princípio embrechado na Constituição
fere o seu cerne, a sua estrutura básica, conflita com os
princípios materiais estabelecidos pela Constituição, espero que o próprio Senhor Presidente da República sinta
isto e não deixe que uma parcela de brasileiros pas..c;e a se
sentir marginalizada, esbulhada, através do desejo de
mando, do desejo de preservar o poder, que fez embrechar não sei quantos casuísmos dentro da legislação bra-
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sileiru. na sua própria Constituição, n;_i sua própfla Lei
Básica.
Era o que tinhu a dizer~ Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmus.}

COMI'AREC/OM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altcvir Leu I- Mário Maia- Eunice Michilcs- Fábio L.uccnn- Claudionor Roriz- Gaivão ModestoJoão Castelo- João Lobo- Aderbal Jurema- Marco
Mat:íel- Guilherme Pulmeira- João Lúcio- Albano
Franco- Passos Pôrto- Amaral Peixoto - Alfredo
Campos- AmarafFurlan - Benedito Ferreira - Ene-as Faria - Jorge Bornhauscn - Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dal_la) - Está finda a
Hora do Expediciltc.
Passa-se_à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo

Sr. !<t>-Secretário.
É lido c aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 23, DE 1984
Nos termos_.do_a_r_L_I98, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constaiite do item n'~ 9 seja submetida ao Plenário em I? lugar.
Sala das Sessões, 29 de março de 1984.- Alexandre
Costa - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- De acordo
com a deliberação do Plenário, o item 111'9 será apreciado
em primeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 9:

DiscussãO, cm- turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'~ 17, de 1983 (n? 3.862/80, na-casa de origem). que acrescenta parágrafos ao art. 11 da Lei n~'
6.683, de 28 de agosto de 1979- Lei de Anistia, re-.
lativamente aos- servidores que não foram condenados pelo Poder lu_diciário, tendo
PARECERESJ'AVORÁ VEIS, sob n• 943. 944 e 945,
de 1983. das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Servi o Público CMI; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votacào o projeto~
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
encaminhar a votação. S_em revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores.
No momento em que o Senado vota esta matéria,
lembro que desde o ano passado venho mantendo c_ontato permanente com o Senador Aloysio Chaves, Líder do
PDS e do Governo nesta Casa, no sentido de sua aprovação, por se tratar de proposição que interessa a dezenas, senão a centenas de brasileiros, que estão aí)jrejudi~
cado_s, cm face do artigõ n da Lei fl9 6.683, de 28 de
agosto de 1979, que concedeu a anistia,
O projeto- é da lavra do ex-Deputado Célia Borja, e
sempre mereceu da parte do PM DB, tanto na Câmara
dos Deputados como no Senado Federal, total apoio
não só nas Comissões Técnicas Como no Plenário.
Trata-se de assegurar àqueles que foram processados
judicialmente, mas não foram condenados, pleno direito
a uma série de vantagens que a Lei de Anistia não lhes
permitia.

Acredito que esta deliberação de hOje do Senado terá a·
maior repercussão na vida nacional, porque, de qualquer
modo, mesmo sendo uma lei de caráter intepretativo,
traw de ampliar a anistia que já foi concedid01 a centenas
de brasileiros.
Desejo, neste instante, indusive_,_congratular-me com
o Líder Aloysio Chav_es por ter concordado, como faz
neste instante, com a aprovação deste p-rojeto de tão alta
relevância nacional. (Muito bem!)

O Sf. Alexandre CoSta - Sr. Presidente-, peço a palavra pam encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a)- Concedo a
palavra ao no'br'e Senàdor Alexaildfe.CÕstá, para enc-aminhar a yotaçà~.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Preside'nte, Srs. Senadores:
Tive a oportunidade de requerer não só a inclusão do
projeto na Ordem do Dia, como, também, sua ínversào
na pauta, e fui atendido. tanto pelo Líder da Maioria,- o
Senador Aloysio Chaves, como pelo líder da Minoria, o
Senador Humberto Lucena.
O projeto ê do maior alcance. Oriundo da Câmara dos
Deputados. onde foi t~presentado por um menmbro do
Partido Democrático Socíal, o Deputado Célia Borja, lá
recebeu das Comis.o;ões Técnicas o maior apoio, sendo
aprovado por unanimidade em todas elas e no Plenário.
-Para aqui veio - Casa 'revis-Cifa - e, quer pelos que
compõem o Partido Democrático Social, quer pelos que
compõem o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. também recebeu, na Comissão- de Finanças, naCOmissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Ser~
viço Público Civil o reconhecimento que se pretende fazer, in-cluindo no art. 11 da Lei de Anistia o mínimo que
o legisl:.ldor pode conceder, para fazer justiça aos injus~
tiçados.
·
Estou certo de que o Senado da República, no dia de
hoje, ao votar projeto que é do maior alcance Social, estará prestando a maior justiça a quantos injusüçados
não puderam, nestes vinte anos, alcançar esse objetiv_o.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O Sr. Aloyslo Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
para--encaminhar a votação,
O SR. PRESIDENTE (Mpacyr Dalla)--: Conçedo a
palavra ao eminente Líder da Maioria, Senador Aloysio
Chaves, para encaminhar a votação.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O projeto de lei, de iniciativa do nobre Deputado
Célia Borja, recebeu não só aprovação na Câmara dos
Deputados como também pareceres_unánimes na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças,
no Senado Federal.
A argUição principal feita contra esse projeto de lei repousa na vulneração do art. 57, -inciso VI, da Constituição, matéria que foi perfeitamente explicitada, na justificação do projeto, pelo Professor Célia Borja, exDeputado Federal, ex-Presidente da Câmara dos Deputados, que é um eminente e ilustre constitucionalista, E
face, Sr. Presidente, das manifestações unânimes na Câmara e, também, das Comissões Técnica_s do Senado da
República, eu tenho que ao Congress_o Brasileiro não
cabe outra providência senão esta, de explicitar um artigo de Lei de Anistia, permitindo ao Poder Executivo, em
cada caso concreto, decidir conforme lhe parece acertado. (Muito bem!)
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação,

o·sa "PRESfóENTÉ (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao eminente Líder Nelson Carneiro, para encaminhar a votaçüo.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tive a honra de subscrever o requerimento de preferência do nobre Senador Alexandre Costa. Nesta oportunidade, ocupo a tribuna para prestar homenagens a
um dos homens públicos mais brilhantes da nova geração, que é, s_em dúvida, o Professor Célia Borja, que
honrou, com a sua presença, a Câmara dos Deputados e
honra, hoje, a vida pública, com a sua inteligência, a sua
probidade, a sua cultura,
Mestre de Direito Constitucional, o seu projeto tem a
preocupação de não ferir nenhum texto da Lei Magna.
Mas, Sr. Presidente, quero ressaltar, em homenagem
o os que integram esta Casa, Uni trecho do pareCCr dã" Co~
missão de finanças, de que foi Relator o eminente Senador Amaral Peixoto,
Diz o pÚecer, a certa altura:
Trata-se, a nosso ver, de corrigir evidente injustiça perpetrada contra um vasto número de brasileiros que, consoante a expressa declaração do Poder
Judiciário, não praticaram qualquer ilicitude,
Se, no campo da legislação penal comum os ca~
sos e arbítrios praticados pela Administração Pública contra qualquer cidadão estão sujeitos a reparação patrimonial, quer em razão do que dispõe o
art. 107 da Lei Fundamental, quer no princípio genérico da responsabilidade civil, inscrito nos art~
159, 1.518 e seguintes do Código Civil, nada deve
impedir que as ações praticadas contra pessoas inocentes, assim reconhecidas judicialmente, não sejam
objeto de integral reparação.
Sr. Presidente, por essas razões, o Partido Trabalhista
Brasileiro se rejubila por este momento alto da vida par~
lamentar, ao aprovar projeto de tal significação, em que
aqui chega, neste momento, graças à tenacidade do nosso ilustre companheiro Alexandre Costa. (Muito--beffi!)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço :i palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallf,l.) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs---: SeriadofeS:
Ê apenas para dizer que, eventualmente sobre a nossa
Presidência; a 20 de outubro de I 983, a Comissão de Finanças aprovou por unanimidade esse projeto. E vale a
pena, Sr. Presidente, para constar dos Anais, recordar o
que dizia o então Deputado Célia Borja.
"O presente Projeto de Lei tem em vista corrigir
uma lacuna constante da Lei da Anistia. E. verdade
que houve vários casos de pessoas que, punidas com
base na legislação revolucionária, contudo não fo~
ram condenadas nos processos a que responderam
perante o Poder Judiciário, Casos houve, até mesmo, em que o pronunciamento da Justiça foi unânimo, no sentido de proclamar a inocência dos acusados ..
Na apreciação dos pedidos de retorno ou reversão, requeridos por punidos-pela legislação extraordinária, a Administração não se tem sensibilizado
pelo desfecho favorável dos processos movidos contra os postulantes, proferido pela Justiça, em especial a Militar."
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·~~~----~----~~~~~~~~--~~~~--~--~-------E, no âmbito da nossa Com is são, Sr. Presidente, nós
havíamos designado_ como Relator o nobre Senador
Amaral Peixoto, que disse o seguinte:
Trata~se,

a nosSo ver, de corrigir evidente injustiça perpetrada contra um vasto número de brasileiros que, consoante a expressa declaração do Poder
Judiciário, não pratiCaram qUalquer ilicitude.
Se, no campo da legislação pCnaf comum os casos e arbítrios praticados pela Administração Públi-

ca contra qualquer cidadão estão sujeitos a reparação patrimonial, quer em razão do que dispõe o
art. 107 da Lei Fundamental, quer no princípio genérico da responsabilidade civil, inscrito nos art.
159, 1.518 e- scgUíri.tes do Código Civil, ilada deve
impedir que as ações praticadas contra pessoas inocentes, assim reconhecidas judicialmente, não sejam
objeto de integral reparação.
E a Comissão de Fiil-anças, portanto, aprovou, por
unanimidade, esse parecer,
Era o encaminhamento- que eu queria fazer nesta-tarde, quando, também, queremos louvar a atitude do
Líder do Governo, que, desta vez, teve compreensão
para a inversão da OrO:cm do Dia, evidentemente não
precisaria destacar a Lidúança do PMDB, e, particularmente, o esforço do nobre Senador Alexandre Costa.
Espero, Sr. Presidente, que esta compreensão, o nobre
Líder do Governo, venha a ter em seguida com a nossa
pretensão da inversão da Ordem do dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- Em votação
__
o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sançãO.
Í:: o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 17, DE 1983
(N9 3.862/80, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei n9 6.683, de
28 de agosto de 1979- Lei de Anistia, relativamente
aos servidores que não foram condenados pelo Poder
Judiciário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 O art. II da Lei n9 6.683, de 28 de agosto de
1979- Lei de Anistia, passa a vigorar acrescido_dOs seguintes parágrafos:
"Art. II.
··-··-·--·--·--···········
§ !9 São excluídos destas reStrições os servidores civis e militares que, processados perante o Po~
der Judiciârio, não foram condenados.
§ 29 Não ocorrendo o retorno ao serviço ati.:
vo, no interesse da administração, o servidor, nas
condições do parágrafo anterior, será aposentado,
transferido para a reserva de 1' classe ou reformado
no cargo, posto ou graduação que teria atingido, na
data de publicação da presente lei, se houve$se permanecido na ativa."
Art.

29

Esta Lei entra em vigor na data de sua

publica~d.o.

Art.

3~'

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D_alla)- Sobre a mesa, requerimento q'ue vai ser lido pelo Sr. !9-Secfe"tário.
~ tido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 24, DE 1984
Nos termos do art. 346, item I, do Regimento Interno,
requeiro preferência para o Requerimento n9 857/83,

item n~> 2, a fi~ de-ser votado antes da matéria constante
do item n'i' I da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 29 de março de 1984. - Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- De acordo
com a manifestação favorável do Plenárío, o item n9 2 será apreciado conforme o solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'

857, de 1983, de autoriu do Senador Itamar Franco,
solicitando, nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do
Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias publícadas na imprensa brasileira sobre fraudes
nos fretes de distribuição de derivados de petróleo,
bem como a ext~nsão de subsídios conc.edidos ao seto r petrolífero. (Dependendo de Parecer da Comis~
são de Constituição e Justiça.)
Nos termos do art. 90, ausentes o Presidente e o VicePrcsidente da comissão, designo como relator o nobre
Senador Passos Pórto.
O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, eu, na qualidade
de mais idoso membro da Comissão, designo relator da
matéria o nobre Senador Hélio Gueiro-s.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla)- V. Ex• se in~
veste na c_ondição. de mais idoso da Comissão.
Con-c~do a palavra ao relator designado pelo nobre
Senador Passos Pórto, o nobre Senador Hélio Oueiros_~

O SR. HtLJO GUE1ROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer. Se~ revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senàdore:S:
O noOre Senador Itamar Frarlco pretende que seja
criada Uma COmissão Especial Composta de 7 (sete)
membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar
e avaliar as denúncias sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados de petróleo, bem corno a extensão
de subsídios concedidos ao setor petrolífero, inclusive es~
truturil de preços, com base nas graves denúncias do Jor·
nal de Brasília, Correio Bra:ziliense, e outros órgãos da
imprensa nacional, que estão a envolver o Conselho Nacional do Petróleo.
A nosso ver, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata-se
dç urna medida oportuna~ conveniente_ e saneadora.
Na-vera-aae,- no final do ano passdo, os jornais de
B:rasílil;l_ se derramaram em ;;tcusações muito graves contrã- a ãtuaÇão do Presidente do ConselhO Nacional do
Petróleo, exibindo e indicando provas que têm que ser leva-das em consideração, Houve um prazo suficiente para
que o Poder Executivo tomasse as providências cabíveis
ante as denúncias. ·o -tempo, entretaríto, passou --e
verifica-se, com o amortecimento do noticiârio dos jor:
nais - que, evidentemente, não podem, todo dia,_ estar a
repetir a mesma deiltinda- a verdãde ê que nada se fez,
até agora, para apurar a veracidade, ou não, das graves
denúncias _veiculadas nos jornais d!! Brasília.
Houve, evidentemente, uma tênue defesa da parte do
acusado que, em vez de se defender das acusações que
lhe eram dirigidas, preferiu inovar o Código Civil; pari
dizer que genro não é parente. Essa suposta novidade do
Presidente do CNP é uma agressão ao Código Civil, porque genro ~ parente, no Código Civil. Acontece que S.
Ex' pensa que parentesco no Direito Civil brasileiro é
apenas sanguíneo ou Co~sanguíneo, mas a verdade é que
nO Códlgo Civil brasileiro existe o parentesco afim, e
gento- é equivalente "quase ·a fifho perante a legislaçãÕ
brasileira. E mais do que isso, não só no Código Civil,
mas, também, na legislação das inelegibilidades eleitorais, o genro também é quase equiparado ao filho.

Para que a Nação, realmente, saiba o que de veraz
existe em torno das ac_usações formuladas contra o ilustre Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, nada
mais adequado do que essa comissão proposta pelo
nobre Senador Itamar Franco.
Se o Presidente do CNP nada tem a temer, não hã por~
que temer a acão dessa comissão. O Senado Federal é
uma Casa de homens sensatos., vividos, co-mpreensivos, e
que procuram agir com equilíbrio e com justiça. Portanto, se o eminente Genen!J não tiver "culpa em cartório",
não tem porque recear. O que não se pode conceber, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é que os jornais de Brasília,
os jornais da Capital da República, por unanimidade,
Veiculem pesadas e sérias acusações ao Presidente do
CNP e nào se faça coisa alguma para apurar a sua vera"idadc_
O Sr. Passos PôJ:to- Permita-me V. Ex• esclarecer ...
O SR. HtiJO GUEIROS - Quero dízer a V. Ex'
que, infelizmente, eu não vou poder conceder o aparte.
O Sr. Passos Pôrto- Eu designei V. Ex! para dar parecer sobre o ponto de vista constituci_onal e jurídico e V,
Ex~

O SR. HtLIO GUEIROS -O parecer é este. Pode
não ser do seu agrado, isso é problema de V. Ex• mas o
meu parecer é este.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não se pode
conceder aparte e"in parecer oral.
O SR. HtLIO GUEIROS- Eu não pedi para serrelator. V. Ex~ foi indicado como relator e não quis. V. Ex•
não quis meter "a mão na cumbuca". Então, V, Ex• agora não pode criticar nem estranhar o meu parecer, porque V. Ex' teve a oportunidade e não quis.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- V, Ex' faça
o favor de conclui~ porque seu tempo estã encerrado.

O SR. HilL!O GUEIROS - Sr. Presidente vou con·
cluir:
V. E:t' teve ampla oportunidad_e de relatar a matéria e
não quis. Agora1 eu estou relatando a matéria, cumprindo com o meu dever e dando a opinião que eu julgo que
devo dar. Se alguém discorda dela, o eminente Presidente colocará a matéria em discussão e cada um pode emitir a opinião que bem entender.
Nessas condições, Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Constíiuição e Justiça é favorãvel ao requerimento do nobre Senador Itamar Franco,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O

parecer~

favorável.
Passa-se à votação do requerimento, em turno único.
O Sr. AJoysfo Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
par_a encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Cha-ves, para encami~
nhar a votação.

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA D!S·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESlD~NTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para
encaminhar a votação.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
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{Moacyr Dalla)- Para enca-

minhar a votação, concedo a palavru ao autor do reque-

rimento, Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não pretendia encaminhar a votação, porque o nosso
Líder, Senador Humberto Lucena, já o fez com o brilhantismo atual. Mas gostaria apenas de responder à
grosseria do Senador Aloysio Chaves.
O Senador Aloysio Chaves, Sr. Presidente, tem razão
quando se referiu ao Pioblema da Senadora Eunice Michi!es. Eu não cometeria a injustiça de- dízer~ s-e bem que
não seria injustiça, que S. Ext está submisso aos encantoS
da Amazónia, ao tentar aprovar o requerimento da
nobre SenadQra Eunice Michiles, porque se S. Ex• estivesse subjugado aos encantos da Senadora Michiles seria
mais do que plausível, e teria nossos aplausos- e-Videntemente os encantos da Amazônia não--correspondem
aos encantos das Minas Gerais. Então, nós vamOS compreender que o Senador Aloysio Chave"s, Udú dO Governo, vai aprovar o requerimento da Senadora Eunice
Michiles. Mas veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se há
alguma diferença entre o requerimento do representante
de Minas Gerais c o da Senadora Eunice Mich1fes, ao
qual vamos dar o nosso voto também favorável: o nosso
requerimento diz o seguinte~" ... examinar e avaliar de-.
núncias publicadas na imprensa brasileirã. .. .''. -E o--da-Se-.
nadara o que diz? Veja que o verbo é o mesmo: " ... no
prazo de noventa dias, avaliar os resultados da Zona
Franca de Manaus".
Evidentemente, _os encantos são diferentes e nós compreendemos, Senador Aloysio Chaves, que V. Exf realmente deva- e terá o· nosso v-oto favorável, porque também quero fazer parte dos -encantos despendidos pela
Amazônia, ao dar o nosso voto favorável à pretensão da
Senadora Eunice Michiles.
E preciso que S. Ex~ não confunda uma COisa .:..... e talvez é ai que S. Ex~ cometa um erro profundo de avaliação partidária - eu posso ter às vezes pequenas discordâncias corn-o Líder Humberto Lucena, mas tenho
por S. Ex~ o maior respeito, e pelo meu voto foi reconduzido à Liderança do meu Partido, não uma vez, duas vezes. O que há, Senador Aloysio Chaves, é que V, Ex~,
não sei porque- e é istO que eu gostaria de saber, quem
sabe se V. Ex• me esclarecesse, eu até poderia retirar- o
meu requerimento- qual é a barreira que impede que se
examine o .Conselho Nacional de Petró1e_o7_Nós não estamos acusando o Presidente do Conselho Nacional do
Petróleo- inclusive já disse aqui que nem o conheço não estamos fazendo nenhuma avaliação, a priori, sobre·
o ConsC:Jhõ -1\Jacional do Petróleo, estamos buscandoaquilo que, lamentavelmente, a OposiÇão brasileira tem
que fazer. É na imprensa brasileira,que estão os fatos,
porque sabe V, Ex~ que se cu quisesse, neste instante, pedir alguma avaliação sobre o Conselho Nacional do Petróleo, e se não estivesse tramitando nesta Casa nenhum
projeto, eu não poderia solicitar a míflima informação
ao Governo, "através da Chefia do Gabinete Civil, qUe V.
Ex' teria que deferir qualquer pedido de informação nosso, porque as nossas prerrogativas são ainda lintitadas e
o advérbio de tempo aí é perfeitamente justificado.
Portanto, é estranho, é profundamente estranho que o
Líder do Governo, que ainda perde o seu cavalheirismo,
fica nervoso, esquece o Regimento Interno para poder se
posicionar na defesa de um simples requerimento, criando o quê? Se fosse uma Comissão Parlamentar de Inquérito até íiilãgínaria que o Líder estivesse brabo, reclamando, gesticulando, e usando toda a sua capacidade intelectual, coisa que não lhe falta, toda a sua simpatia,
para impedir a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas
não, é uma simples Comíssão Especial que o RegirÍtenÚ>Interno prevê nos seus artigos 75, 76, e que o Senador
João Calmori, com-a sua acuidade-regimental, nos ensinou o caminho de como se deve formar uma ComissãO

Especial. através da Comissão criada que hoje examina o
comércio do Brasil com o Leste Europeu,
Portanto, Sr. Presidente, é estranho, não diria Iam enUivei, mas é bastante estranha a irritação do Líder do
Governo contra essa comissão. 1:: uma pena, Senador
Aloysio Çhaves, nós que o_ queremos tão bem tenhamos
que ag'üucntar sua irritação até que V. Ex' consiga colo.car- e não será difícil- no plenário, dos quarenta e
cinco, trinta e seis Senadores. Aí, então, V, Ex' terminará sua irritação, voltará a ter o seu sorriso radiante, e
nós, por certo, vamos também aprovar, como disse, orequerimento da Senadora Eunice Michiles. Até lá, V, Ex~
terá que se controlar dos nervos, deverá ter um respeito
muito grande à Bancada da Oposição, nesta Casa, uma
Bancada que luta, Senador Aloysio Chaves, não para colocar o Governo em dificuldades, mas para que a opinião pública conheça realmente um pouco da Administração Pública deste País. "E temos certeza, Senador
Aloysio Chaves~ de que mais cedo ou mais tarde, goste
V. Ex~ ou não, quando atingirmos a chamada plenitude
democrática, nós vamos conhecer profundamente o que
se passou na Administração Pública do Pais, durante alguns anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Roberto Satumino- Sr. Presidente peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre' Senador Roberto Saturnino, para encaminhar a votação pelo PDT.

O SR. ROBERTO SATURNINÜ (PDT- RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Não vemos nós, do PDT, nenhuma razão para se negar a constituição desta comissão proposta pelo nobre
Senador Itamar Franco. Efetivamente, o Regimento Interno limita a eXiStência de Comissões Parlamentares de
Inquérito- ao número de cincO; mas ãbsolUtamente não
proíbe a possibilfdáde de se cri:irem Comissões Especiais, ainda que tenham finalidades investigatórias tambérU. É clãfo que essas não terão a ·mesma força convo-catória de uma CPI, mas terão o poder de esclarecimentO, E é o esclarecimento dos fatos- que -noS -interessa. ~
nosso dever, dos Seilador·es, dó-Senado Federal como da
Câmara dos DePUtaCfõ_s_ pedir-eSc18.recimento de fatos.
Assim, Sr- Presidente, se houve denúncias graves, se o
fato merece investigação do Senado Federal, se hã outros problemas correlatas a investigar e a estudar, então,
vamos constituir uma Comissão EspeciaL Essa questão
dos s~sidios ao transpc;~rte do petróleo é ·uma questão
pÕiêmica que merece investigação, estudo e análise, por
parte da Casa. Por que negar-se a constituição dessa Comissão Especial, que como eu digo, não terâ a mesma
força convocatória da CPI, mas se constituirã num foro
para que se apurem os fatos denunciados à época que ficaram sem apuração? Além da apuração, que se procedà, -também, o exame e a análise crítica de,ssa política ·de
subsídios aos fretes dos derivados -de petróleO. "Assim é, Sr. Presidente, que não Vejo"o POrque da ati-ÚJde do Uder do PDS, ao pretender embargar a constituição desta Comissão Espedat Até consti{uindo uma
atitude e uma postura que nos deixam razões para dizer
que há por parte do Governo _e_ por p~rte_de sua bancada
um Certo receio de que este assuntO seja irlvCs_tigado. Não
acreditamos que haja razão para receios. Achamos que
por parte da bancada do Governo deva haver até interesse de apuração e de investigação desses fatos: Sendo assim, não procede a argumentação do nobre Líder da
Maioria. Achamos que a comissão deva ser instalada pa~alelamen~e às outra.s duas co~.issões, a outros requ.eriffientos de constituiçào.de Corriissões Especiais qu~ estão
na pauta. O nosso voto será, por conseguinte, favorável
ao requerimento do nobre Senador Itamar Franco, esperando que os Senadores do PDS e d;:i Oposição cumpram

o seu dever: o de investigar essas questões que são levantuda::; pela imprensa e que ganham repercussão na opi~
nião pública do País. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em votação. O requerimento, em turno ónico.
Os StS._Senadores que o aprovam queiram perffianecer
sentados. (Pausa.)
- Rejeitado.
O Sr._ Itamar Franco cação de quorum.

Sr. Presidente, peço verifi·

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) ~ A Mesã
procederá à verificação de quorum.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para procedermos à verificação de quorum. (Pausa,)
Vamos proc_eder a votação. Votarão em primeiro lugar os Srs. Líderes.
Como vota o Líder do PDS?

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) Como vota o Líder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena (PMDB Como vota o Líder do PTB?

Não.

PB)- Sim.

O Sr. Nelson Carneiro (PTB- RJ)- Questão aberta.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) Senadores já podem votar. (Pausa.)

Os Srs.

(Procede--se à votacão.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva - Fábio Lucena - ltamar FrancoJoão Calmon - João Lúcio - Marcelo Miranda Martins Filho - Nelson Carneiro.
VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema ---Aloysio Chaves- Guilherm!! Palmeira - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães- Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Octávio cafdoso
- Passos Pôrto - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Votaram
..SIM" 8 Srs. Senadores; "NÃO" 10.
Não houve quorum.
Nos termos regimentais, a Presidência irá suspender a
sessão pelo prazo a isso destinado e fará acionai as campainhas, afim de que os Srs. Senadores possam se dirigir
ao plenário, se assim o desejarem.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 25 miriuros. a sessdo é reaberta às 16 horas e 35_ minu(os.)

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum em plenário, a Presidência se d-ispensa de proceder à nova verificação. A votação
da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinária.
Em conseqüência, as matérias dos itens n~>s l e3 a 8,
constituídas dos Projetas de Resolução n~' 127/82; Re·
querimentos_n~>s 6/84, 896/83 e 15/84; e Projeto de Lei
do Senado n~>s 16/82, 280/80 e 21/83, em fase de votação, deixam de ser submetidas a votos, ficando sua
apreciação adiada para a sessão ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júni.or) mos, então, ao item n~' 10:

Passare-

DiscussãO, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 156, de 1982, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que denomina "Rodovia Euclides da
Cunha" a Rodovia Federal BR-364 que liga as cida-
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des acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
Fronteira com o Peru, tendo
PARECERES, sob nos 1.088 e 1.089, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciona!iw
dade e juridicidade; e
- de Educação e Cultura. favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, o projeto é dado como aprovado, nos
termos do art. 3 tS do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o pfojeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156, DE 1982
Denomina "Rodovia Euclides da Cunha" a rodo~
via federal BR~364 que liga as cidades acreanas de
Rio Branco e Cruzeiro do Sul - Fronteira com o Peru.
Art. li' Fica denominada "Rodovia Euclides da Cunha" a rodovia federal BR~364~ __que liga as cidades
acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul- Fronteira
com o Peru.
Art. 29 _Revogam-se as disposiçõe~ em Contrário.
O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia, volta-se à lista de
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
(Pausa.)
S. Ex~ desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
(Pausa.)
S. Ex~ desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
(Pausa.)
S. Ex' desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARO (PDS- MG. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._senadores:
Com o falecimento do Sr. José Quaresma da-Costa, no
dia 8 de março corrente, o famoso e célebre Coronel Juca
Quaresma, perde Minas um de seus vultos mais singulares e característicos, qüe se notabilizou pela grande presença humana e política na região nordeste do Estado..
Juca Quaresma, como era conhecido, nasceu em Jequitinhonha e logo transferiu-se para o Município de Ãguas Formosas, onde grangeou riqueza, fez amigos, dedicações políticã.s e tornou-se servidor do povo da cidade. Sua preocupação principal era com a gente humilde,
a quem dedicava suas maiores atenções. Mas sua grande
vocação era a do homem construtor, encantado pelas
conquistas do progresso e determinado na con~ecução
dos objetivos traçados.
Práticamente construiu a ciditde de Águas Formosas,
desde seus principais prédios públicos e de diversões populares, atém casas de residências que colocava~ disposição da população, como adequado instrumento de fixação do homem em sua cidade.
Colocando-se à frente de todos os movimentos verificados na comunidade, Juca Quaresma era filantrOpo por
ímPeto de sua forte natureza. Seu estilo singular de homem e político, trouxe a ela, glória e celebridade, vivendo acatado e respeitado por todos quantos tiveram a
aventura de conhecê--lo.
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Deixo aqui consignado, nieu profundo pesar pelo faleçimento deste servidor do povo, pedindo que o Senado

transmita à sua -família, as condolências da Casa.
OUtro assUnto, Sr. Presidente, qUe me traz a tri-buna é
o registro de que Minas Gerais sofreu profundo golpe
com a morte "do Dr. Edilson__ Lamartine Mendes, exDeputado Federal e Presidente da Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Dotado de magnífica
virtudes, Edilson Lamartine constituiu forte e pujante liderança lia classe rural do Estado, atuando com decisão
e energia na defesa da agricultura e da pecuária mineira,
-::= _alé.m d_c ma ri ter ininterrupta atividade política cm todo o
Triângulo Mineiro, onde pontificava como das mais expressivas lideram;;as.
SUa m-orte prematura, em decorrências de grave acidente automobilístico, causou forte impacto em toda
nossa província e grande emoção pelo grau de estima em
que todos o tinha e pela presença constante em to-das as
regíõc-s do Estado no exercício de suas elevadas funções
de Presidente da FAEMG.
Ao registrar o falecimento do inesquecível amigo e
companheiro de Partido, Edilson Lamartine, consigno
erri a(a dos_trabalhos do Senado um voto de profundo
pesar, extensivo_ à sua dig~íssima família.
-O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- ConCedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o s_eguinte dísélirso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Constrange-me sobremaneira, como brasileiro e como
parlamentar de larga experiência, a correspondência
mais do que pungente que acabo de receher de um a mi~
go, da cidade de Nova Friburgo, no Estado do Rio de
Janeiro, ex-pracinha da Fo~ça Expedicionária Brasileira,
em que o mlssivista, aproveitando para verberar o estado
de penúria a que foi levado junto a outros companheiros
pela insensibilidade crónica dos governantes, reclama a
reformulação urgente da legislação que foi editada para
regulamentar as vantagens estabelecidas na Constituição
em favor dos ex-combatentes, ou seja, a Lei n? 5.315, de
12 de- selCmbro de 1967.
·
A carta ê, na verdade, o desabafo de um homem ferido
em seus brios que, inobstante, arriscou a vida nos cam- -pos de batalha em prol da Pátria e que, tendo sobrevivi·
do ao conflito évoltado sob triunfo ao convívio dos brasileiros, um dia iludiu-se com a esperança de obter reconhecimento e gratidão por tão bravo procedimento.
Os ex-pracinhas são, hoje em dia, conforme bem diz o
missivista, ·nada mais do_ que pessoas vivendo vida
medíocre, ínteiramente desiludidos do reconhecimento
da Nação, alguns neurotizados, outros masSacrados pela
situação de des;:tmparo que dura desde 1945, sustentados
pelas: esposaS- ou filhos, já que, principalmente, os beneflcios da Lei n9 5.315 se situam muito aquém do seu merecimento ou até mesmo do míninlõ indispensãvel à subsis~
tência digna do ser humano.
~civindica-se, por isto, particularmente, assistência
mêdico-hospitalar- ffiã.fsencaz não somente para o excombatente mas também para os seus familiares, sem exceção, assim comO remuneração, na atividade ou na inatividade, compatível com a função ou o cargo que exer.::
cia durante a II_Guerra Mundial, o que nem de longe é
alcançado segundo ú regras da Lei n? 5.315.
TaiS providências, já o disse na reSposta que venho de
dar__ à carta_ em referência, estão fora do alcance ou da
-coffipetência dos membros do Legislativo, dependendo
exclusivamente da iniciativa do Poder Executivo, por
força de 111andamento constitucional expresso,- eis que
envolvem despesa.
Por isto que, sinceramente condoído com a situaçãO
do amigo que me escreve e de outros tantos companheiros seus, na me~ma situ<i.ção de dificuldade, mas acreditando ser passive} encontrar compreensão e receptividadç por parte das pessoas que detêm o poder neste País,
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faço daqui o meu apelo por uma urgente reformulação
da t~gislação de amparo aos ex-combatentes. Urgente
p(lrque é preciso não permi~ir que os beneficias pretendidos tardem para além da vida dos remanescentes expracinhas. (Muito bem!)

O SR. PRESib~NTE (Lo manto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAIJV MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, durante muitos anos, os levantamentos estatísticos afirmaram que o nosso País não dava à educação a
prioridade necessária e vários educadores sustentaram
que, dentre todos os Estados da América Latina, o Brasil
era aquele que lhe dedicava os menores percentuais nos
orçamentos federais.
No entanto, inúmeros economistas brasileiros, em ânsia desenvolvimentista, fizeram ver às autoridades que
investir na educação era uma atividade rentável e, certamente, a de melhor retorno para o País. Demonstrou~se
mesmo que a rentabilidade social dos investimentos em
educação ostenta 28% de taxa de retorno, o que representa em média o dobro do que se obtem relativamente
ao caf>ital físico.
.E., na verdade, não há nenhum exagero em afirmar·se
que não há desenvolvimento sustentável e duradouro
s_em a __elevação dos níveis educacionais, sem o aprimoramento intelectual das mentes criadoras e sem a melhor
qualificação técnico-formal da mão-de-obra, um dos fatores básicOs ou fundamentais da produção.
foi, pois, com grande euforia, recebida nos meios dependentes do MEC ~notícia de que a vitória da Emenda
Calmon representaria, no futuro, a certeza de que 13%
do orçamento federal seriam dedicados à manutenção e
ao desenvolvimento da ensino.
Mas, como _que pa_ra confirmar_ o provérbio, no sentido -de que "alegria de pobre dura pouco'', eis que sofismas e duplas interpretações vêm pairar no horizonte claro do texto constitucional emendado.
f: que a tecnoburocracia dos órgãos económicos vem
dando um entendimento amplo e globalizante à noção
de 13%, sustentando que a educação se beneficia com
verbas mais vultosas que o novo percentual mínimo da
Constituição, vez que para ela são carreados_ recursos
atr_avés de inúmeros outros órgãos e Ministérios, que
mantêm instituições e estabelecimentos de ensino especializado.
O fato tem causado es_tranheza a muitos e, sobretudo,
ao Senador João Calmon, intransigente defensor, neste
plenário, do direito à educação, garantia constitucional
de todos os brasileiros. Em entrevistas a jornais mostrou
o ilustre Senador a inconstitucionalidade do orçamento
da União para 1984, por não respeitar o mínimo prefixado na emenda constitucional, promulgada pelo Congresso a l Q de dezembro de 1983 e, portanto, vigente quando
da aprovação do orçamento em curso.
Cor:r_etamente afirma o Senador Calmon que a luta
para que o orçámento da União v~ltasse a destinar re-cursos financeiros adequados para a manutenção e desenvolvimento da educação, no Brasil, durou 16 anos,
_ E é evidente que uma conquista, tão just? quanto penosa, não pm::le perder a sua característica essencial por
causa de meros sofismas e argumentos falaciosos dos órgãos burocráticos.
Em que pese o fato de alguns Ministérios brasileiros
possuirem escolas privativas para aperfeiçoamento de
dt::terminados fu_ncionários e o ensino especializado de
uma carreira oU função, não há dúvida de que é ao Ministério da Educação e Cultura, e apenas a ele, que se
deve repassar a verba orçarnentárta correspondente a
13%.
Não podemos permitir que se descumpra uma decisão
congre_ssual dirigida a completar o universo de direitos
garantidos na Carta Magfia, nem deixar que argumentos
tendenciosos e pueris inibam o nosso Ministério especla-
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lizado de prodigalizar aquilo que· dele se espera e de que
tantos brasileiros estão carentes: educação e cultura.
(Muito beml)
O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. senadores:
Registramos a realização de concentração na rampa
do_ Congresso - de forma ordeira, pacífica e patriótica
pelos engenheiros, arquitetoS e agrônomos de
Brasília, cm defesa dos -interesses maiores· d-a engenharia
nacional, ameaçada pela crescente desnacionalização do
nosso parque industriaL
Trata-se, Sr. Presidente, de um movimento apartl.:
dáiio, que merece o nosso incentivo e aplauso, cujos objetivos e intenções prendem-Se á lUfa-contra a recessão, o
desemprego e o sucateamento de nossas empresas.
Os nossos colegas, com muita propriedade, propugnam pelo desenvolvimento e preservação da tecnologia
brasileira, que se vê, a cada dia, submetida às inVestidas
das multinacionais.
Pelo que representa esta iniciativa auspiciosa, consoante aos mais legítimos princípios naciOnalistaS, ê que
vimos, respeitosamente, solicitar à V. Ex•, Sr. Presidente,
a transcriÇão, no-s ariã.i~rdista Casa, do discurso do Dr.
Onofre Braga: Faria, -piesidfmle do CONFEA; que retrata, fielmente, o pensamento da classe._(MuitCdietn!)

DOCUMENTO 4 QUE SE REFE:RE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO.
Distinguido com o convite do Sindicato dos Engenheiros de Brasília, para servir como -porta voz, neste ato,
dos anseios das classes profissionais que, em Brasília, íntegram o "Movimento Pró-Engenharia eTecnológia N~~o
cionais", quero, inicialmente, em meu nome pessoal, dos
Conselheiros- Federais e Regionais e -dos companheiros
aqui presentes, agradecer aos dignos parlamen'tares que
durante o grande expediente_e pinga rogo-de hoje, discursaram em -defesa- do movimento.
O "Movimento Pró-Engenharia e Te_cnologia Nacionais" objetívlt alerlar ·a NaÇão p-ara: a grave crise que se
abate sobre o País, atingindo, não só os profissionais das
áreas referidas, como também a todos os brasileiros,
que está a exigir medidas ifnediatas, presúvãdõrãs d-e-resultados catastróficos.
A recessão~ cem altas taxas de desemprego; a desnacionalização das emp-rtisas; o desmantelami::nio -d-as-rndústrias nacionais; os desarranjos dos fatores da produção agrícola, fazendo _com que o Brasil, ·ao mesmo
tempo em que atinge altas taxas de produção de grãos
para o mercado externo, condena cada vez maiores parcelas de sua população à desnutrição, à sub-nutrição e à
mort~ a dispersão de equipes técnicas e a falta de perspectiva da retOmada dõ desenvOlvimento, justifiCam a
mobilização de todas-=as entidãdes repreSentativas Junto
às autoridades responsáveis pelas decisões nacloriã"is,-em
movimento de natureza pacífica, patriótica, apolífiCa -e a
partidária, tendo-se escolhido este local por ser a Casa
dos Legisladores e dos representantes do povo.
As profissões de engenheiro, arquiteto e Cin8'ei1heif0t3grônomo são, de acordo com a sua Lei institucional
~art. 11' da Lei nl' 5.194/66), caracterizadas pelas realizações de interesse sodal c humano, que importem nos
seguintes erilprcendimenlOs:
- -- a) aproveitamento e utilizaÇão de recursos naturais;
b)meios de locomoção e comunicações;
c) edificações, serviÇoS e equip-anieiitõSUi'banos, rurais e regionais, nos seus aspectos técitiCOs e <i[tisticos;
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e
massas· de água e extenções terrestres;
e) desenvolvimento -iildustrial e agropecuário.
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No momento estas realizações estão estagnadas. O
progresso, trazendo o bem-estar social e humano só poderá ser construído- ãtfUvés dessas profissões. O Brasfl,
Pais de dimensão continental e com populãção superior
a 120 milhões de habitantes, será, indiscutivelmente, o
País do futuro, vez que possue riquesas e potencialidades
que lhe permitirão ingressa-r, em espaço de tempo não
muito longo, no rol dos países desenvolvidos.
Pãra que isto aconteÇa há ilecessidade da -retomada-,
i'!ledja_!a! do.desenvolvíinento naçional, que criará espaços para a construção de um Brasil forte. Com a -ãjudã
da engenharia e tecnologia nacionais poderá ser atingido
esse desiderato.
A valorização da engenharia nacional de maneira efetiva c categórica evitaria sinistros como o da Vila Socó
onde mais de 500 pess~as pagaram com a vida.
Tudo está a indicar, pelo que me-foi dado-a Conhecer,
que houve falta de prospecção geológica aplicada a engenharia nã ligação dos dutos de combustível da estação de
recalque à outra. O terreno onde se assentaram tais dutos teriam cedido por falta do adequado embasamento.
Como eram seccionados houve o rompimento rias emendas com o conseqüente vazamento do combustível que
veio a se inflamar e causar toda a tragédia.
Indispensável, portanto, que o Governo adote medidas no sentido de incentivar e utilizar a tecnologia nacional, possibilitando o seu desenvolvimento e evitando-se
os inconvenientes causados pela importação de tecnologia estrangeira que, como disse o Professor Waldimir
Pirró e Longo, acelera a desnacionalização do setor prcdutivo; possibilita a atuação das empresas multinacionais em expansão no seu mercado, nem sempre voltada
para os interesses loCais; permite a: evasãõ d_e_divisas com
deterioração do balanço de pagamentos e equilíbrio monetário; cria uma crescente dependência externa de stia
economia; cria hábitos de consumo imitativo dos países
desenvolvidos, que não se coadunam com as necessidades da maioria -da população, e muitos dos quais desfiguram a cultura nacional e, finalmente, bloqueia a inteligência nacionaf no sentido da criação de tecnologias endógenas, voltadas para a solução de seus problemas específicos, ajustados à cultura e às disponibilidades nacionais.
A Formulação de uma poHtica tecnológica, com a correção das distorções existentes, é pois indispensável, para
que o país possa utilizar-se da tecnologia nacional, permitindo -o trabalho criador dos cientistas e engenheiros,
evitando a estagnação dos institutos de pesquisas e das
universidades e preservando a defesa da engenharia nacional através de reformulação da legislação existente.
Acoplada a política tecnológica estará a política de informática, devendo-se manter as linhas atualmente seguidas pela Secretaria EsPecial de Informática- SEI,
que inclue a reserva de mercado para os minicomputadores produzidos por indústrias nacionais, pois a· impor~
taçào de configUrações de processamento eletrônico de
dados e programas de computação, será instrumento pod~roso de agrãVarilento do desemprego, principalmente
do -pessoal de nível superior e de técnicos, bem como deses_tímulo para a geração de tecnologia, por falta de motivaÇão. A importação de tecnologia bloqueia o florescimento de tecnologias endógenas. Destrói a criatíVidade
nacional, como também impede a criação de empregos
nobres, destiriados à parte técnica, que ficam nos países
que a detêm. Assim, -toriiãlldo-a impermeável aos países
subdesenvolvidos, acabam estes limitando-se a executar
o que eles pensam.
Prote_gid"as a engenharia e a tecnologia ·nacionais, elementos básicos do desenvolvime"iJ.tO, -eStaria nas mãos
das autoridades que decidem o destino da Nação, a retomada do desenvolvimento, única forma de geração de recursos e empregos, que afastariam -o- fantasma da críse.
A defesa desses princípios é que norteia o movimento
pró-engeilharia e tecnologia nadoi1als e- à disposição dos
Senhores Parlamentares está toda a assessoria técnica da
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classe, que não deseja outra coisa senãO O sóergtilmento
do País, em benefício de todos os brasileiros_.
Dentre medidas urgente:; a serem tomadas pelos responsáveis pelos destinos do País anota-se, ainda, a que
diz respeito <l regulamentação legal do receituário agrõno mico.
Todos têm assistido, quase que diariamente, notícias
de todos os recantos do País dando conta do que se c_onvencionou chamar de "desastre ecológico" com _a destruição da nossa fauna, da nossa flora e mesmo da nossa
gente.
Ainda na semana passada entristeceu-nos sobremaneira a mortandade de toneladas de peixe no Rio São Francisco, na outra semana foi no Rio Grande do Sul, na outra no Paraná c, assim, a cada dia sabe-se de conseqiiências funestas causadas pelo uso indiscriminado dos defensivos agrícolas.
Há na Câmara dos Deputados petas menos 4 (quatro)
projetes de lei em andamento sendo que o de n~> 148/79
está pronto para a Ordem do Dia. Os_ derriiis de n<>s
1.968/79, 982/79 e 1.582/79 estão a ele anexados.
Conclamo aos senhores parlamentares que honram
este ato com suas presenças que não meçam esforços
para que a matéria Seja apro'>'ada e que ele tenha tramitação eril regime de urgência no Senado Federal.
Com isto estaremos evitando que leis estaduais sobre o
assunto sejam inquinadas de inconstitucionais por provocação das multinacionais do setor.
Por fim, não posso deixar de ler para os presentes, texto do documento aprovado pelo plenârio do CQNFEA
em 30 de setembro de 1983 onde o Conselho posicionouse pelo que tem sido a sua bandeira ou seja,- pela prevalência do interesse social e humano.
O documento, rio seu méiitO, iem a seguinte redução:
"O momento de crise que atinge a toda a sociedade
brasileira, em que pese refletir os desequilíbrio"S de u-m
sistema econômico internacional discriminatório, que
privilegia os países desenvolvidos, até mesmo através da
exportação de sua inflação aos países pi:rifericos, exige
de todas as forças nacionais o envolvimento na busca de
soluções.
Esta é uma estratêgia que tenta resolver esta situação
de crise a partir de um atrelamento cada vez maior ao
mercado internacional, supervalorizando a dívida externã, cujo peso revela-se insuportável para a sociedade
brasileira, ignorando, de maneira até abusiva, a gigantesca dívida interna, que tem conduzido ao desespero
não só multidão de desempregados, mas todas as pessoas
conscientes desta Nação.
Entendemos, que não é_ mais admissível que permaneçamos meros expectadores deste processo.
Ê indispensável que assumamos nosso papel de responsávcís por imprescindíveis empreendimentos -de engen~aria, arquitetura e agronomia e demais atividades
subordinadas a sistema CONFEA/CREAS, de modo a
batalharmos pelo redirecionamento do desenvolvimento
nacional.
Não é mais possível assistirmos à favelização de nossas cidades, ao desmantelamento de nosso parque industrial, aos desarranjos dos fatores dà pro_duçào agrfcola
fazendo com que o Brasil, ao mesmo tempo que atinge
altas taxas de produção de grãos para o mercado externo, condena cada vez maiores parcelas de sua população
a desnutrição, à subnutrição e à morte.
Há que se restabelecer a prioridade social do Estado.
Há que se romper o proselítismo meramente- econômico
do esforço nacional. Há que se visualizar a estatística da
miséria e não o -mero desequifibrio das contas externas~
Há que se reativar a economia interna:
Há que se considerar, não os dólares que faltam; mas
os desempregaê:los que sobram.
Não pretendemos uma manifestação- política partidária, mas um posicionamento responsável, de modo a
participar, ao lado de outros segmentos da sociedade, na
elaboração de um novo projeto nacional."
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Desejo, finalmentil, _SenbOn:s Parlamentares e prezados ~olegas t:ngcnhciros, encerrar este pronUnciamento
citando versos do poema do EmbaixadOr JOão CabruJ de
Mello Neto.
""A medida do mundo é- o homem.

Sim, à vida,
Não, B. morte."
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (lomanto Jlinior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO-PARENTE (PDS-AM. Pronuncia o seguinte discurSo.) _::sr. Presidente, Srs. Sena-

dores:
Talvez estejam ganhando conotações el}fadonhas os
pronunciamentos que venho fazendo neste augusto Plenário, pelo simples fato dC- que, em todos eles, repito
sempre. de maneira a mais enfática possfvel, que o Ama-

zonas, em razão das suas peculiaridades, predsa ser encarado e tratado de modo todo especial petas autoridades maiores do nosso País.
Contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta é uma
realidade que deve ser lembrada sempre, notadamente
nas ocasiões em que o Amazonas formula seus pleitos
dramáticos, oS quaiS, em verdade, ileri1 sempre encontram a merecida ressonância junto à mais alta cúpula administrativa nacional.
Daí, Sr. Presidente e Srs. S.enudores, a minha insistência, o ardor-dos meus reclamos, feitos, não para ferir susceptibilidades ou para tecer críticas negativas, mas, tãosomente, para pintar com as tintas do mais puro realismo, quadros de sofrimento, de margura e até mesmo de
abandono nem sempre suficienteinentc conhecidos dos
que sabem do Amazonas apenas pelo que mostram as
cartografias e os relatórios oficiais.
Agora mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadâres, todos
os Municípios do Estado atravessam grandes dificuldades para a liqüidação dos débitos resultantes de operação de crêdito rural, tendo em vista que a precariedade
dos transportes e o curto espaço de tempo não permiti-
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ram aos produtores compor os seus respectivos débitos,
pelo que uma situaç~o de verdadeira insolvência começa
a se delinear, com perspectivas sombrias, ameaçando a já
combalida estrutura econôniica estadw.i!, num Estado
onde tudo é dificil, tudo implica em muita luta, muito sacrifício, Cm muita abnegação, cm muita capacidade de
renúncia,
Região onde o vazio demográfiCo _é realmente assUstador, em cujos rios se viaja milhas e milhas sem encontrar
uma casa, uma pessoa, o Amazonas, ironicamente, é
--como um milionário totalmente paralítico c só, qUe, cer~
cado por sua -fortUna, nãO ten1 a menor condíçào de
usufruí-la, de maneira alguma, já que não pode se loco~
móvcr para alcanÇá-la. E o Amazonas é assim. Guardan~
d~ cm seu solo as maiores riquezaHifn potencial do País,
vive miseravcl~ente, porque, como o rico hemiplégico~
não tem como chegar a essas riquezas, para explorá-las
ConvCnientenlerife,-yacionalmente, concretam6iitc, com
VíSflls ã criar uma infra-eStrufura ecoiiômiC<l e SociãHlúl-~
damcntada em alícerces estáveis, capazes de suportar o
desenvolvimento de uma sociedade liberta do pesadelo
da penúria, dos desajustes, da incerteza do amanhã.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero renovar o apelo que fiz ao Exm9 Sr.-ministro do Interior, no
sentido de que interceda junto ao Banco Centnd para
que sejam restabele-cidos os benefícios previstos para as
Áreas de estiagem, por mais sessenta dias, com a finalidade de :.Jtender a todos os Municfpios amazonenses, enquadrado:>, como foi dito anteriormente, na composição
do::. débito5 resultantes de operações de crédito rural, pelos motivos antes mencionados, valendo destacado, mais
uma vez, que se -a medtda solicitada nào for- adotada ur~
gentcmente, haverá prejuízos incalculáveis para as institl}içõcs de crédito, tendo em vista que os produtores rurais não terão condições de honrar os compromissos assu_nHdos, prejudie<J.ndo ainda mais o mercado de trabalho na área da produção agrícola do Estado.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
O_ SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
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designando para a sessão extraordinária, a realizar-se às
I 8 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno suplemcnt::~r, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 1982
(N9 t34/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Tecnqlógica entrc __ o Governo da República Federativa do
Brasil c o Governo da República Cooperativista da
Guiana, concluído em Georgetown, a 29 dC jaileiro -de
1982, tendo
PARECER, sob nQ 4, de 1984, da Comissão
-de Reda~ão, oferecendo a redução do vencido.
DiscussãO, em -turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores. sobre a Mensagem nQ 53, de 1984
(N 9 59/84, na origem), de 6 de fevereiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
·deliberação do Senado a escolha do Sr. Luiz Fernando
do Coutto Nazareth, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de de Diplomata, para exercer a função de Embaix::~dor do ~msil j~nto à República da Nicarágua.
Discussão, cm turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 55, de 1984
(N 9 66/84, na origem), de 28 de fevereiro do corrente
- ano, pela qual o Senllor Presidente da República submete à deliberação do_ Senado a escolha do Sr. Ovídio de
Andmde Mello, Embaixador do Brasil junto ao Gover~o da Jn.maica. para, ~umulativame_nte, exercer a função
de Embaixador do Brasil em Antfgua e Barbuda.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão âs 17 horas e JS minutos.)

sessão, em 29 de março de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Moacyr Dalla

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalurne- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena - Raimundo ParenteClaudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Chaves :- Gabriel Hermes- Hélio Guf:lros
- Alexandre Costa - João__Castelo - José Sarney Alberto Silva- Hclvídio Nunes- João Lobo --Aimir
Pinto- José Lins- VirgHio Távora- Carlos Alberto
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadelha - Milton Cabral - Aderbal Jurema ....,.... Cid
Sampaio - Marco Macie\ - Guilherme Palmeira João Lúcio - Luiz Cavalcante -- A[bano Franco Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto_Júnior -João Calmon- José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson
Carneiro - Roberto Saturnino ~ Itamar Franco Murilo Badaró- Alfredo CampOs- Amaral FurlanFernando Henrique Cardoso _...: Hiiledito Ferreira Henrique Santillo- Gastão Müller- Roberto Campos

-:......José Fragelli- Marcelo Miranda- Affonso Camargo- Enêas Faria_- _Jorge Bornhauscn- Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon- Octâvio Car- - -doso,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acúsa o comparecimento de 6 [ Srs. Senadores.
Havendo nún:lero regimental, declaro -aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalho.
O J9-Secretií.rio irá proceder à leitura do Expediente.

f: lido o seguinte

EXPEDIENTE
Oficio
Do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

N9 105/84, de 29 do corrente, comunicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n9
278, de 1976 (n9 \ j79, na Câmara dos Deputados), de au~

toria do Senador Vasconcelos Tôrres, acrescentando dispo~itiyos à Lei .n9 5.988, de 14 de deze_mbro de 1973, que
regula os direitOs autO"rais. (Projeto enviado à sanção em
29-03-84).

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a -mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. t~-Secrctáric.

t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 25, DE 1984
Requere-mos urgéncia, nos termos do art. 37l,·alinea
"c" do Regimento interno, para o Projeto de lei da Câmara n~ 62/83.
Sala das Sessões, 29 de março de 1984.- Nelson Carneiro - Humberto Lucena - Roberto Saturnlno.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com O dís-Posto no artigo 375, III, do Regimento Interno,
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o requerimento que vem de ser lido figurará na Ordein
do Dia da sessã,o seguinte.
Sobre a mesa, redução final que vai ser lida pelo Sr. I 'i'. Secretário.

t! lida a seguinte
(Da Comissão de Redaçào)

PARECER No 43, DE 1984
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~'
31, de 1983 (n~' 19/83, na Câmara dos Deputados).

Relator: SCnador Almir Pinto.
A ComiSsão apresenta a redução final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 31, de 1983 (n9 19/83, na Câmit~~
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino do Marrocos, concluído em
Brasília, a 17 de fevereiro de 1983.
Sala das Comissões, 29 de março de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente- Almlr Pinto, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO rARECER No 43, DE 1984
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
31, de 1983 (n9 19/83, 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 Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino do Marrocos, concluído em Brasília, a 17 de
fevereiro de 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 E aprovado o texto do Acordo Comercial
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino do Marrocos, concluído em Brasília,
a 17 de fevereiro de 1983.
Art. 2~> ESte Decreto Legislativo entra em vigqr na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dulla) final lida vai à publicação.

A redução

Sobre a mesa, requerimento cjue serâ lidO pelo-5r.-1q:Secrctário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO NO 26,, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de puhlicaçlio, pura imediata discussão e votação, da redação finãl do Projeto de OC:creto Legfshtiv"o
n9 31, de 1983 (n~' 19/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino do Marrocos, concluído em Brasília, a 17 de fevereiro de 1983.
Sala das Sessões., 29 de mitrço de 1984.-- Almlr Pinto_._

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dulla)- Aprovado o
requcrimerito, passa-se·à-in1ediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que ã aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada,

Aprovada a redução final, o projeto vai à promulguçào.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a) -Concedo a
palavra ao eminente Líder, Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Oc!Jpo esta tribuna para f_azer um registro sobremodo_
penoso.
Os jornais divulgam o falecimento, em Recife, do saudoso jornalista Murilo Marroquim, que por muitos anos
ínlegrou o Comitê de Imprensa do Parlamento brasileiro,

MuriiO Marroquim, que desaparece aos 69 anos, era
alagoano,_foi correspondente dos Diários AssociadO!, comeritarista da-BBC de Londres comentarista político
dos í>iáÍ'ios Associados.- Ultimamente, _escre\.'Ía para o
Jornal do Commerclo de Recife e preparava um livro
scibre SUas experiências dUrante a Gueúa Mm1dial eSObre as- grandes entrevistas que fez com Mao Tsé-Tung
foi o primeiro jornalista brasileiro recebido por ele - ,
Nikita Kruschev e Marechal Tito, entre outros. Quantos conheceram o Jornalista Murilo Marroquim
sentem seu desaparecimento, e pelos serviços que ele
prestou à crónica parlamentar deste país e ao jornalismo,
a inclusão desse pesar nos Anais é um ato de juStiça.
Em o que eu tinha a dizer.

e

O SR. PRESIDENTE (M oac_yr Dali a) -
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Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de_ sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Da \la) matérias constantes dos itens 2 a 4:
Item 2:

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 53,
de 1984 (n9 59/84, na origem), de6 de fevereiro do
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Luiz Fernando do Couto Nazareth, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República da Nicarágua.
Jtem 3:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 55,
de 1984 (n9 66/84, na origem), de 28 de fevereiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Ovídio de Andrade Melo, Embaixador
do _Brasil junto ao Governo da Jamaica, para, cumuiativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasi_l em Antígua _e Barbuda.

Passa-se -à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo_ n~'
15, de 1982 (n~' 134/82, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológicã. entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo daRepública Cooperativista da Guiana, concluído em
Gerugetown, a 29 de janeiro de 1982, tendo
PARECER, sob n~' 4, de 1984, da Comissão de Redação, oferec_endo a redação do vencido.

Em discussão o substitutivo em turno _suplementar.
(Pausa.)
Não havendo oradores, declaro ene:erra:da a discussãõ.
En~.::errada esta, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 318, .do Regimento
Interno.
A matéria volt~râ à Câmara dos Deputa~os.
Ê o seguinte o substitutivo aprovado
Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legl!lativo 09 IS. de 1982 (nY 134/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto no Acordo Bá!lico de Cooperação Científica e Tecnolôgica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, concluido em
Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 f: aprovado o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República CoopcrativistôJ da Guiana, concluído em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.
Parágrafo único. Quaisquer atas de que possam resultar revisão do Acordo, bem como aqul!les que se destinem a estabelecer programas e projetas específicos de
cooperaçDo, ficam _sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional.

Passa-se às

Item 4:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 56,
de 1984 (n~' 74/84, na origem), de 29 de fevereiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente daRepública submete à delibt.-ração do Senado a escolha
do Senhor João Augusto de Médicis, Embaixador
do Brasil junto à República do Quênia, para, comulativumente, exercer a função de Embaixador do
Brasil em Maurício.
As matérias cantantes dos ite-ns 2 a 4 -da pauta da presente sessão, nos termos da uHnea .. h" duarL 402 do Regi_mento Interno, deverão ser apreciados em sessão secreta.
Solícito aos Srs. funcionários as providências neces,
sárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental. _

1?

(A sessão torna-se secreta âs 18 horas e 52-iilinufoSl'O[ta a ser pública à.~ !!/ horas e 57 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dai! a)- Está reaberta a sessão.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, desginando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, cm turno único, do Projeto n9 127, de 982, de
autoria da Comissão Parlamentar de fnquérito,- que
aprova as conclusões e rec9mendações do relatório da
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n9 69, de 1978, tendo
PARECERES, sob n9s 1.090 a 1.092, de 1983 das Comissões:
-de Const_itulçio e ~ustiça- 19 pronunciamento: pela
constítudonalidade e juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subrnendas que apresenta; 29
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridícidade
do substitutivo da Comissão de Minas e Energia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do substitytivo que oferece.
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Vot<Jção, em primeiro turno (apreciação prel~minar da
constitucionafidade, nos termos do art. 296 dO-Regimento' Interno), do Projeto de Lei do Senado n,.. 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a esco_lha
de magistradOs que devarri.- inte'grar Tribunais conl Jurisdição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n"' 634, de 1983, da Comiss~o
-de COüStitUiçio e Justiça, Pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José Jgnâcio Ferreira._

Votação, em turno único, do Requerimento n'1857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitU:iidO,
nos termos dos urts. 75, a, 76 e 77 do Regünento Interno,
a criação de urna Comissão Especial, composta de 7 (se-te) membros, para. no prazo de 90 (noventa) dias, examinar c avaliar denúncias publicadas na Imprensa bfasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolifero, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comiss~o

de Constituição e Justiça, favorável

3
Votação, em turno único, do Requerimento n'1 ~. de
1984, de autoria dos S.enadofes Aderbal Ju~ema e l_!l_ta_hy
Magalhães, soliCitando; nos termos do inciso r do <1:rt.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves--Passarinho, dÓ Ministériá da
Previdência e Assistência Socllll, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise económica e
financeira da Previdência c Assistência Social.

-

4
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de 5 (cinco) Senadorcs.e5(cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorientação de sua política, exllminando ainda os motivos e causas da fmgilidade do mOdelo d-ll Zona Fr:.mca
de Manl!US.
(Dependendo de Parecer da CQmissão de Economia)

5
Votllçüo, em turno único, do Requerimento n~' 15, de
1984 de autoria do Senador José lgná_c_io, solicitllndo nos
termos dos arts. 75, a, 76!! 77, do Regimento Interno, a·
constituição de ComisSão· Especial Internll, -compOsta
por 7 ·membros, para, no prazo de um ano, estudar aspectos relacionados com a.agropecuária brasileira. (Dependendo _de Parecer da Comissão de Agricultura.)

Votação, em turno único, do Requerimento n9 25, de
1984, de autoria dos Senadores Nelson Carneiro, Humberto Lucena e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos do art. 371 c, do Regimento Interno, urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n~' 62, de 1983 (n~> 149/75, na
Casa de origem), que modifica o art. 27 e s·eus parágrafoS _
da Lei n~ 2.004, de 3 de outubF'o- de 1953, alterada pela _
Lei n~' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre
a política nacional do petróleo e define as atribuiçÕes do
Conselho Nacional de Pt!fióTeo, institui a Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anôniina, e dá oUw
tras providências.

7
Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n~> 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n~>s 817 e 818, de_l983, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.

Vo_tação, em primeiro turnO (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos t~fl]los do ar_t. 296 do RegimentO. Interno), dQ~Proj~to de L~j do Senado n~' 21, de 1983,
-de autoria do Sendor Henrique Santillo, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para vend~ a pror_rietários de -veícUlos dé"alugue[ empregados no transporte
individuai de passageiros, mediante subsídio, nas condições que específica, _tendo
PARECER, sob n9 710, de 1983, da Comissão
-de Constituição e JIL!ltiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE.(Moacyr Dalla)- Está ericerrada a sessão.
( Le1•anta-se a sessãO às !8 horas e 58 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSifO DE 27·3-84 E QUE.
ENTREGUE À REVISifO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, acho importante que o Senado da República tome
conh~Ximento da sindicância realizada pelo Banco Central, no caso do Grupo Coroa-Brastel. Leio, da Folha de
S. Paulo, o seguinte:
Quanto à equipe-de insJ)etores e auditores do
Banco Central, a sindicância ·concluiu não só que
'"'"comportou-se com lisura, dedicação e competên·
cia, apontando, tempestivamente, as irregularidades
verificadas nas empresas do grup~ Coroa", como
enfrentou dificuldades ao desempenho de suas
funções antepostas pelos escalões supeiiores, notadamente pelo _chefe do Departamento de Fiscalização, Derli Borges, e pelo chefe Regional, Devanildo de Oliveira.
E, aqui, Sr. -Pr"esid~nte,--;ma Part~ imporiaríte dessa
sindicância do Banco Central:
No histórico das relações entre o Departamento
de Fiscalízação e o Grupo Coioa;-o relatóri~ Susten~
ta que indícios de lrregula'ridades na Finan~_eir_a
r-oa haviam sido constatados d-f!sde 1979.

·co_:

-Já a partir de 1979 as irregularidades eram- apontadas,
vejam bem os Srs. Senadores.
O fato mais grave, contudo, veio a ~onhecímento
do BC por Ocasião de fiscalização numa corretora
de Vitória, aLima & Lima Ltda., em abril de 1982,
quando se identificou uma cont~ da D~stribuidora
Coroa, nã agênCia (Q de Ma'rco do Banco Nacional
no Río-, que não estava contabilizada e por isso caracterizava um ..Caixa".
Veja, Sf. Presidente, porque insistimos, aqui, nessa fiscalização. Hã pouco, nós tentávamos isto e,lamentave!w
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mente, a liderança do Governo, obstinadamente, quer
impedir uma fiscalização no Conselho Nacional do Petróleo, sem qualquer parti pris de nossa parte, apenas no
intuito de verificar se há ou não irregularidades no Conselho Nacional de Petróleo.
A opinião pública forcou, Sr. Presidente, essa sindicância no Grupo CoroawBrastel. E, aqui se aponta, é importante frisai- que, desde 1979, irregularidades_ eram
constatadas, o próprio Governo já tinha conhecimento
delas. No entanto, cerca de 20 dias antes da intervenção
nesse grupo - e vale a pena repetir para o Senado da
República, partiCularmente para o Plenãdo, o depOimento da Comissão" que estuda e examina o comércio do
Bra_sil com o Leste Europeu- o doutor Paim, que declarava que não tinha condições físicas e mentais, naquela
época, conseguia, numa só noite, retirar dos cofres do
Governo trinta bilhões de cruzeiros. Trinta bilhões de
cruzeiros! E, Como lembra bem o Senador Alberto Silva,
a AÇOMINAS. de Minas Gerais, está dispensando mais
de 3 mil trabalhadores, à procura de que o Governo venha socorrer aquela acearia.
Mas, continuo, Sr. Presidente:
A sindicância também apurou que, para contornar a ordem de não fiscalizar a fina"nceira e a corretora Coroa-, funciõnários do BanCo tCntaram fazer
em julho de 1982 uma inspeção in!egrada nas empresas dO Grupo, envolvendo também o Departamentõ de Fiscalização da Área Bancária. Era. "a
forma idealizada para se neutralizar a dificuldade
que constava existir para a realização de fiscalização
direta na financeira do Grupo,por integrantes da
Refim/RFJ."
Es."a fiscalização, porém, não se realizou '"por ordem superior''.
Sempre, a ordem superior impedia a fiscalização desse
grupo.
O assunto voltou a ser trat<!.do em setembro de
82, programando-se a fiscalização integrada com
base no balancete de 31-12-82, mas também não se
reaUzou por "falta de pessoal".
O relatório não con~egue apurar se houve ou não
pa~tíci[mcfto de Wey nessa decisão, tendo o diretor
admitido que, __ ~Çtmo ainda não fora informado, naquela ocasião, de qualquer irregularidade,_ poderia
ter concordado _com a retirada da fiscalização. Os
membros da comissãO de sindicância - Constantino Alves de.Oliveira,.Fiávio Ramos e Francisco Xavier Balieiro Júnior - consideraram, de qualquer
forma, omisso o comportamento de Hermano Wey,
"sobretudo porque fora compelido a aceitar a chefia
daquele Departamento (de Fiscalização), por injunções superiores que não quis identificar, o Sr.
Deli Borges, pessoa que não era de sua preferência
para o cargo". Wey é também censurado por "sua
inexplícáiiéT decisão de mandadr arquivar os autos
em que se propunha comunicação à Secretaria da
- Receita Federal dos indidos da prática de sonegaÇão fiscal pelos administradores do Coroa

DTVM'".
A íntegra do relatório~ é por demais extensa. Eu consultaria V. ExfSr. Presidente, se posteriormente, poderia
ser· p-ublicado nos Anais do. Senado este relatório do
Banco central.
Tudo isto demonstra que quando há pressão pública,
quando há liberdade de imprensa, es_scs escândalos podem vir à tona._ Ne'ste sentido nós temos insistido, diariamente, aqui no Senado da República: é preciso romper a
atual estrutura de poder, Rompê-la, evidentemente.
pacífica. e democraticamente.
O Sr. José Llns -- Permitewme V. Ex• um aparte·?
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O SR~ ITAMAR FRANCO nobre Senador Josê Lins.

Com muito prazer,

O Sr. José Lins- Nobre Senador Itamar FrancO~- V.
refere--se ao seu r_cquerimento solicitando a constituição de uma comissãO para analisar as denúncias feitas
contra o Conselho Nacional do Petróleo. Temos votado
contra - e tive oportunidade_de dizer a V. Ex• porque o
considero vazio V. Ex~ sabe que todas essa<> denúncias o
Conselho as respondeu pela imprensa. Mas, eu trarei
dentro de poucos dias em um ou mais discursos a respeito desse assunto, até em homenagem a V. Ex~, uma
análise de todas essas acusuçõe.<>._ v_._ Ex• lê, hojl!:, um relatório do Banco Central, vê bem V. Ex• que é o próprio
Banco Central quem divulga o resultado dess~~ investigaçõ"cs. O importante-é que os culpados sejam Punidos.
É isto que V: Ex• espera- c esta é a intenção do G_overno.
Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Uns, vou
responder a V. Ex• começando pela última intervenção.
Não sou eu que espero, eu acho que a própria Nação espera e o interesse da Administração. Pública deve estar
presente_, ____ _
O Sr. José Lins- Eu supunha que V. Ex• aqui
senta pelo menos, uma parte da Nação.

repre~

O SR. ITAMAR FRANCO - Represento, corno V.
Ex• sabe, o meu Estado. E acredito que quando V. Ex•
diz: eu gostaria que fosse punido ... Não, não sou eu.

O Sr. José Lins- Não sou eu quem gostaria. Todos
nós gostaríamos, V.

Ex~

também, a Nação intetra!

O SR. ITAMAR FRANCO- Acho importante que a
Administração Pública brasíleira não mais presencie-e'S·
cândalos como esse que está presenciando.
O Sr. José Lins - V. Exf sabe que sempre haverá os
que erram. A humanidude que dispomos é essa e não há
outra. Q_que se esperu é que sem !ire haja a inveStigação e
a punição dos culpados.
O SR. ITAMAR FRANCo-.::.... O que é mais-"graveSenador José_ Lins, é que V, Ex• se referiu ao meu re:querimento - alíúS, nào é ã primeira vez que fala -=-dizendo
que ele é vazio. Espero que V. Ex~ traga aqui a sindicância que o próprio Ministério das Minas e Eneq~ia abriu,
em relação ao Conselho Nacional de Petróleo; gostaria
que V. Ex• votass-e favoravelmente ao nó"ssO r~qUCrlmen·
to: já tive oporturiidade de dizer a V. Ex~ c ao Senado da
República que, se a Liderança do Governo entender de
não aprovar o nosso requerimento que estabeleça uma
comissão especial, tudo bem! Agora, o requerimento é
regimental e há uma comissão, Senador José lins- inclusive gostaria de prestar, mais uma vez, uma homenagem ao Senador Virgílio Távora que foi"o Relator dest_a
comissão, chamada das polonetas, em que se pretendeu
examinar o comércíâ-com o Leste Europeu; porém, houve dificuldades para se estabelecer uma comissão parlamentar de inquérito e o Senador João Çalmon achou por
bem apresentar a criaÇão de uma Comissão Especial. E
foi feliz o Senado da República tendo como Relator dessa comissão o Senador Virgílio Távora, homem do Governo, um patriota, honesto e dedicado. S. Ex' tem pci'rnitído- porque é um homem que quer ver também a
AdministraÇão Pública brasileira livre desses escândalos
-que naquela Comissão Especial, a qual tenho a honra
de presidi-la, haja toda a liberdade de movimentação.
O Sr. José- Lins- V. Ex~ não poderia esperar outra
coisa do nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. ITAMAR FRANCO -Não. A observação é
de V. Ex' Eu_ nunc_a esperaria outra coisa do nobre Senador Virgílio Távora, porque desde que cheguei ao sena-

-
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do, em 1975, aprendi a respeitar S. Ex• Portanto, a observação de V. Ex' seria desnecessáriu. Eu apenas, neste
momento, ..

Aqui, V. Ex~ não quer nem que mude o verbo, ou o
advérbio, ou o substantivo. V. Ex~ quer dizer nào à Comissão. Nós vamos ter que cumprir a nossa ·obriga-ção ...

I; claro. Ap_enas reforço o que V.

O Sr. Jm~é Lins- tum direito que nos assiste, V. Ex•
sabe disso.

O SR. ITAMAR FRANCO- ... trago-o exemplo dig·
nificante do Senador Virgílio Távora.
Portanto, eu não vejo nenhum receio para que s_e crie
essa Comissão EspeCial, pura examinarmos o Conselho
Nacional de PetróleO.

O SR. ITAMAR FRANCO - ... de tentar aprovar
_eSSa comissão. E, Senador José Lins, torço até para que
não haja nenhuma irregularidade no cOtlselho Nacional
de Petróleo.. Não conheço o General que preside o Conselho ...

O Sr. José Lins- Não há receio. V. Ex• tem o direito
de apresentar um requerimento e nós o de votar_mos livremente,

O Sr. José Lins- O que eu estranharia é que V.
esperasse o contrário, ou desejasse o contrãrio.

Q_ Sr. José LinsEx~

disse.

Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO- É claro! Ninguém aqui
es_tá acusando, a priori, o Conselho Nacional de Petróleo. Estamos, exatar:nent~, busca__ndo dados que a própria imprensa nacional, não apenas a imprensa de
BrasJ1ia, forneceu sobre irregularidades apontadas no
Conselho Nacional de Petróleo.

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, eu torço, mas
quero que os fatos sejam verificados à luz de umicomis. são. E não vejo nada de mais que a Liderança do Gover·
no possa aprovar, ou não. Vamos insistir, e V. Ex•s são
46 Senadores terão a oportunidade de rejeitar, ...

O Sr. José Lins- Se V. Ex• me permite, o próprio
Conselho respondeu.

O SR. ITAMAR FRANCO ... mas não com os nossos
votos. Eu tenho certeza que a Liderança do PMDB e a
própria Liderança do Senador Nelson Carneiro não vão
permitir que essa comissão seja rejeitadã com os nossos
votos.

.O SR,_ ITAl\IAR FRANCO - Sim, o Conselho respondeu, mas se na época apenas ficássemO~ aqui, em relação ao Banco Central, em relação ao problema da
Coroa-Brastel... Foi o contrário do que disse V. Ex~: o
Senador Virgílio Távora também em plenário, de ime-diato,- e S. Ex~ está presente para confirmar isto- e
Oe pronto, trouxe as- explicações governamentaís sobre o
problema do comércio com o Leste Europeu.

O Sr. José Lins- Eu mesmo as trouxe.
O SR. ITAMAR FRANCO --Mas, nem por isso,
deixou-se de criar a Comissão, que está_ imprimindo inclusive um ritmo diferente ao Senado FederaL
O Sr.Jm~é Lins- V. Ex• há de entender que nem tudo
merece comissão. Se todas as vezes, ao arbítrio de cada
um. se criasse uma comissão ...
O SR. ITAMAifFRANCO - Nob-i-c Senador José
Lins, eu costumo dizer que V. Ex' é o_ maior -governista
que conheci.
O Sr. José Lins- Não se trata disso, nobre Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO- Respeito a postçãõ--àe
V. Ex•

O Sr. José Lins- Assim como eu respeito a de V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO O Sr. José Lins -

Claro!

Sem dúvida,

O SR.ITAMAR FRANCO -Tenho respeitado a posição de V. Ex• Podemos até não_ conc_ordar. divergir,
evidentemente, ..
O Sr. José Lins -

Nos respeitamos mutuamente.

O SR. ITAMAR FRANCO- ... mas não há como
não respeitar a sua combatividade em não permitir, por
exemplo, que se crie essa Comissão. Não sei se V. Ex~
tem algum receio, se há algum temor. Porque_se impede
a criação dessa eomisf)ão_?
Quando o Senador João Calmon pretendeu criar a
Comissão do Leste Europeu encontramos a mesma dificuldade. No primeíí-o requerimen-to do Senador João
Calmon arguiu·se impedlho regimental. Contornado,
mudando-se um verbo, ou um substantivo, ou um advérbio, se conseguiu que a comissão fosse aprovada.

O Sr. José Lins- Claro! V. Ex• tem razão.

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR _FRANCO nobre Senador.

Com multo --prazer,

.O Sr. João Calmon- Nobre Senador Itamar Franco,
V. Ex~ está focalizando, com objctivídade altamente elo-

giávcl, o caso de uma comissão especial que está tentando criar no Senado, até agora sem êxito. Aproveitaria a
oportunidade para focalizur um outro episódio: existe no
Senado da República umu Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Mercado Financeiro. Desde o segundo
semestre do ano passado, tenho tentado a inclusão desta
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Mercado Financeiro, mas investigações relativas ao caso CoroaBrastel._ qu_e é o maior escândalo da história financeira
deste_ Pais. Até agora, entretanto, esta Comissão, cujo
prazo de duração foi prorrogado, ainda não teve condições c creio que não por falta de diligência do seu
nobre Presidente - de começar a investigar,- no âmbito
do Senudo, e episódio Coroa-Brastel. Aproveito a oportunidade, já que V. Ex~, bondosamente, citou o meu
nome vã rias vezes a respeito da Comissão Especial Sobre
o caso das Polonetas - Comissão que está realizando
uma tarefa nota vê, graças à presidência ao dinamismo e
a vigilência do seu Relator, o nobre Senador Virg!lio Távora- para colocar em debate a omissão do Senado Federal em relação ao episódio CoroaMBrastel. Afina1 uma
CPI está em pleno prazo de vigência mas até agora não
começou as suas investigações sobre esse affarie.
O SR. ITAMAR FRANCO- Assiste inteira razão V.
Ex~ Há a Comissão Parlamentar de Inquérito, e sinceraK

mente não sei quem a está presidindo, honestamente nã~
sei. Mas, Senador João Calmon, seria a grande oportu?ldadc para que essa Comissão hoje, com esse relatóno,
com essa sindicância apresentada pelo Banco Central,
pudesse apurar esses fatos. Acredito que tenha havido algum motivo que impediu e.<;sa Comissão, não lhe tendo
dado seqUência aos seus trabalhos. Ma:, tenho cer~eza,
nobre Senador, que o apelo de V. Ex' nao hã de ~atr no
vazio· como vazio é o mCll requerimento, no d1zer do
· nobr~ Senador José Lins, porque V. EX• classificou muito bem _ 0 maior escândalo. E, esses escândalos, quer
goste ou n1.ío S. Ex~- apenas estou ~itando o nobre ~e
nadar José Uns, porque S. Ex' debatJa hâ pouc_o comtgo
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e não estou afirmando que S.

Ex~

gosta de escândalos-

nadar José T.ins, lembrei: Qual é a nossa obrigação?
Aqui hoje hâ um exemplo típico, bem caracterizado. O
S~mtdor João Calmon tem razão, desde 1979, Senador
Jutahy, são admitidas irregularidades. O _Banco Central
jâ agora admite.

precisam ser apurados,

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO dissecar os escândalos.

t

preciso, realmente,

O Sr. José Lins- V. Ex• está caracterizando exatamenle uqui!o que o Senador Jutahy deseja: que a. providência está sendo tomada.

O Sr. José Lins- Se V. Ex~ permite, p8rece-me que
quem gosta de escândalo é V. Ex•, exatamente pelo prazer de disseca-los. 1:: como quem busca cadáver para
corta-los - é o que me parece.

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, asS1ste intdi'-ã
razão a V. Ex• Nós não estranhamos o seu comportamento também, porque quer ver a Administração Pública brasileira isenta dessas acusações. E, o Governo acusado, deve prestar, a quem de direito, as informações necessárias. Nós não temos acesso- o que é mais grave,
Senador _Jutahy Magalhães. y. Ex~ conhece o Regimento
da Casa e a própria Constituição-Federal- a qualquer
informação do Conselho Nacional de Petróleo, a não ser
que existisse tratriitando nesta Casa algum projeto que
nos permitisse exatamente recorrer ao Governo para esM
s<is informrições. Lamentavelmente, já se, tem discutid.o
aqui, a·- Poder Legislativo brasileifo perdeu até essa
força. Se não há um projeto tramitando, não podemos
solicitar ao Governo as informações. Era isto que ia CO·
mcntar hoje, nesta tarde, quando iríamos abordar o
problema do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha . .E: possível, até, na data de hoje, solicitar informações do Governo, por quê? Porque estamos examinando, através de
uma C PI, o Acordo Nuclear BrasilMAlemanha. Portanto,
nobre Senador Jutahy Magalhães, a intervenção de V.
Ex• nos alegra, mas não nos surpreende. Como não me
surpreende neste momento, V. Ex' está usando a gravata
amarela a das eleições diretas.

O SR._ ITAMAR FRANCO -_Se V. Ex• considera a
putrefação dos escândalos que hoje atingem a Adrriinístração Pública, a expressão de V. Ex• é séria.

O Sr. José Lins- Acho terrível essa comparação ...
O SR. ITAMAR FRANCO - A putrefação talvez se
encontre, não diria no subcondente de V. Ex• porque seria ofendê-lo. Lembro-me, agora,-de uma definição filosófica de que consciência é tipoaer -que tem-o espíritO de
perceber a si mesmo. Acredito que o espíritó de V. Ex•
tem esta oportunidade de perceber o que passa neste
País.
O Sr. Cid Sampaio- V. Ex• me dá a honra de conceder um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouvirei o __ aparte do
nobre Senador José FragelH e, em seguida, concederei o
aparte a V. Ex• com todo o prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Itamar
Franco, estou aqui atrás e já solicitei um aparte a V. Ex•

O Sr. José Fragelli -

O Sr. José Fragelli- Nobre Senador, V. Ex• pode dar
o aparte, primeiramente, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço,~entãó,-pri:meira---

mente, o nobre Senador Jutahy Magalhães.

Permite V. Ex.' um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Çom prazer, ouço o
Q(:t_bre Senador JoSé Fragelli.

-

O_Sr. José Fragelli- Nobre Senador Itamar Fr-anco,
foi oportuna a m-anifestação do nobre Senador João Calmon lembrando as tentativas feitas para incluir na CPI
do Mercado Financeiro o caso da Coroa-Brastel. Se bem
me recordo, duas ou três vezes, como Presidente fiz a
convocação dos membros desta Comissão, para que, em
maioria, decidíssemos da inclusão do caso Coroa-Brastel
na CP! do Mercado Financeiro e não houve número. O
nobre Senador José Lins parecia concordar com esta inclusão. Mas, permita-me S. Ex• dizer que não cheguei a
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jutahy MagaLiina conclusão definitiva se S. Ex• concordava ou não
lhães, a imprensa tranqüilamente indentificou todas as -com essa medida pleiteada pelo nobre Senador João Calirregularidades e inclusive chegou a apontar os nomes moo. Mas, quer me parecer, agora, que não é um fato
dos seus beneficiários.
novo, mas que veio dar incremento maior a este caso da
Coroa-Brastel
acho que através de uma convocação da
O Sr. Jutahy Magalhães- Não quantos aos possíveis
CPI, deva a maioria decidir sobre sua inclusão. Não vejo
beneficiários ou aOs sUpostos beneficiários, recordo~me
objeção a que se tome esta providência, porque agora temuito bem. A razão dessa indagação é porque, pessõãlmos dados mais concretos, elementos e provas já apuramente, sou a favor da apuração- de todas as denúncias
dos pelo Banco Central, sobre os quais irã trabalhar a
que são feitas. Acredito qUe todas elas têm que ser exaCPT do Mercado Financeiro. Em segundo lugar, lamenminadas e chegar-se a uma conclusão para -punir o deto o impass·e-qLiC- e5(ci.moS iilcorreiido- a(jui c_om a nãOnunciado ou o denunciante, porque muitas vezes as deap-rovação -do requerhriento de V. Ex• que -se refere à
núncias são falsas. E, elas prOliferam porque não havenquestão
dos postos, lembrando apena·s que estas concesdo nenhuma compatibilidade, seja de quem for, tambêm
Sões de postos de gasolina constituíram uma matéria
o falso denuciante se sente à vontade para ficar repetindo
mUitO Séfiã.. Sempre são dadas essas concessões através
denúnciasquejamais são-apuradas. Então, acho que cade" concOfrénCía pública, com exigências rígo{o"Sas~ A
beria ao próprio Góveril.O- já que tem a cansei ência da
ma-rilfisfá-ç~o de V. Ex• é muito natural e que se venha
sua inocência - facilitar a apuração de todas essas de- esclarecer esse fato que chocou toda a opinião pública.
núncias, para chegar-se a um final conclusivo e punir-se
Permita-me- e me releve o nobre Senador José Lins, diM
o denunciante, se for o caso, ou, ·então, o denunciado,
zendo que foram respondidas todas as questões concerM
para colocar não apenas para fora da administração,
nentes a esse caso- dizer que não, as dúvidas -ãinda permas para punir aqueles de colarinho branco que jamais
manecem. O Presidente do CNP o General Oziel de Alsão punidos.
meida chegou até a modificar a própria lei ciVif, dizendo
que genro não ê parente. Então, acredito que até isso deO SR. ITAMAR FRANCO - Estamos de acordo,
nobre Senador Jutahy Magalhães. No debate com o Severia ser apurado. Vamos ver o que está em vigor, se é a
O Sr. Jut:ahy Magalhiies - ~ gentileza da Oposição.
Mas, nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• fala sobre o
requerimento que V. EX• tem aj)resentã.do diariamente,
aqui, o pedido de votação. Recordo-me de que as denúncias foram feifas pC!<i""iri1Prensa, agora não tenho éerteza
absoluta se havia um denunciante declarado a respeito
do assunto. V. Ex• poderia me esclarecer? A pergunta é
só para poder complementar o meu aparte.
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palavra do General Oziel de Almeida ou se é o Código
Civil vigente, de que genro não é parente.
O Sr. José Lins --V. Ex• sabe que a frase não é do General Ozie! de Almeida. Se não me engano é do Governador Leonel Brizola, no tempo cm que era cunhado do
Presidente João Goulart.
O Sr. JoSé Fragelli- En-tão, ele encampou a frase do
Governador Leonel Brizola.

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•?
O SR. ITAMAR FRANCO -

Com muito prazer.

_O Sr• .J9sé Lins- Acho, nobre Senador Itamar Franco, que o Senador Jutahy Magalhães pós o problema nos
devidos termos. Há necessidil.de de que os f<itos- sejam
apurados, para que se punam os acusados ou os acusadores. Isso é o objetivo. Tendo visto alguns acusados sereiD _condenados, acusadores nunca. Mas a posição colocada peÍo Senador ~utahy Magahães é perfe!ta. Quero
dizer a V. -Ex• que sou contra a formação de comissões
para apurar assuntos que são objeto de comissõ"es de inquérito já em andamento no Poder Éxecutivo, ou de inquéri!Os já realizados, de modo conclusivo. Do contrário
vamos ficar a vida in-teira duvidando de tudO. Se a autorid<tde executiva não merece fé, por qUe a autoridade legislat!va mereceria? ~o caso_,_ por exemplo, da CoroaBrastel, há um inquérito com relatório encaminhado, e é
o próprio Banco Central que vem divulgando parte dos
seus resultados. A nossa posição deveria ser a de esperar
que este inquérito realmente resulte que alguém seja punido, ou o acl,lsador, se_ê que existe, ou os acusados, se
forem culpados. Mas no caso _do Conselho Nacional de
PetróleO, V. Ex~ sabe que até Õs resultados dos inquéritos adm.inistratívos, das investigações administrstivas foram publicados. Considero até uma falta de ética, no
mesmo momento em que o Poder Executivo apura fatos
e medidas legais estão sendo tomadas, que o Congresso
tome a iniciativa de, antes de conhecer os resultados,
partir arbitrariamente para a formação- de comissões. Se,
entretanto, o Senado Federal discorda dos resultados
dessas investigações, se ainda restarem dúvidas, muito
bem, o assunto poderia ser retomado. 1: o caso, por
exemplo, da sugestão de inclusão do caso Coroa-Brastel,
na Com is são que investiga o rriercãdo de capitais, da
qual sou relator, e que tem ainda prazo até novembro
para entregar o relatório. Aliás, levanta-se aqui um
problema muito mais amplo que é exatamente- esse foi
o objetivo fundamenta! - o da análise da legislação do
mercado de Capitais, que tem, ultimamente, sofrido
críticas e talvez precise de mudanças muito drãsticas. A
mlriha opiníão, portanto, é exatamente a do Senador Jutahy Magalhães. Respeito aos inquéritos em andameOto~
em consideração com as autoridades competentes, que
não estejam se omitindo.
O SR. ITAMAR FRANCO:...= Quer me parecer que a
opinião de V. Ex• não é exatamente a mesmma do Senador Jutahy Magalhães que, tenho certeza, vai votar favoR
rãvel ao nosso requerimento.

O Sr. José Uns- Isso é outra coisa. Eu não acredito
que o Senador tenha falado sobre isso, pelo menos não
ouvi o S~nador J_utahy Magalhães falar sobre o requerimento de V. Ex• A posição do Senador Jutahy Mag_~tiães foi no ~enticfo d_t; que é preciso investigar e punir
os acusados ou os acusadores.
O SR. ITAMAlfFI[Ãl'fCO- Se é preciso inves~igar e
eSH~Se -propondo uma c·omissão piua investigar ...

O Sr. J"osé Lin_s·--creío qUe V. Ex• entendeu bem meu

pensamento
bém.

e- o

nobre Senador Jutahy Magalhães

tam~
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O SR. ITAMAR FRANCO ---O pensamento de S.
Exf ê muito r.í.cil de entender ... Com relação às obser.
vações de V. Ex~. nào acredito que o Senador João Calmoo tenha ficado satisfeito, nem o Presidente da Comissão.
Senador José Llns, antes de debater com V.-EX~, ouvirei o Senador Cid Sampaio. Em seguida, responderei a
V.

Ex~

O Sr. Cid Sampaio- A minhu observação é quanto
ao argumento do ilustre Senador José Uns. S. Ex'. se_ re-feriu à presença ou a se trazer com frcqüência cadávefes
para se fazer exploração no Senadõ". ora, até na própria
Justiça _comum, todos as vezes em que há possibtlídade,
suspeita sequer,- de algum crime, existe a a_utópsia, é necessária a pr!.!sença do cadáver. Portanto, é issú que é necessário faz.ermos aqui no Congresso-. Como muito bem
disse o ilustre Senador, Líder du Governo, o Poder Executivo está fazendo inq-uérito, esta proCurando apurar,
mas como pode apurar o Executivo? O que é uma in:stl~
tuiçào'? Seja ela qual for, ela é representada por quem?
Pelos que exercem o mandado, o poder, a direção, a administração dessu instituição. Se o víció Tõi enCoil1fã:do
nessa institUição, os_ que-(eprCSefltám o inaiidO, O poder,
os administrudores daquela instituição são part~ e se
eles são parte, não constítuem o melhor caminho para
apurar o erro, o delito ou_ o crime.
lndusive há muita coisa apurar. A responsabilidade
da imprensa existe nO Brasil. Portanto, como bem falou
o Senador Jutahy Magalhães, os acusado~ grajuitoS
podem ser facilmente encontrados, por-que a responsabilidade da imprensa recai sobre quem escreveu, quando o
próprio órgão não assume essa sua r:espgnsa.bilidaçk
Sobre o CooS:clOO~Nã.cio.1al do Petróleo, há muita coisa
ainda, indusive, na imprensa, há algum tempo, veiculouse o uso dos recursos resultantes da diferença do preço
da gasolina pam o álcool que se mistura na gasolina, e
que ninguém sabe - não há fiscalízação --para onde
vai aquela diferença ncn como é gasta. No _tempo, quando foi comprada a Light, :.~dmitiu-se- div_ulgou-se pela
imprensa também- que a compra tinha sido feita coin
esses recursos. Tanto que se suspendeu, durante algum
tempo, a perfuração de poços de petró!io no Bi-asil, que
sofreu solução de continuidade por falta de recursOs na
PETROBRÃS, em função de um percentuãl que lhe era
de.stínado c deixou de ir, seguindo as acusações da época.
Portanto, é indispensável que se faça uma apuração desde que exist:.l - volto para o exemplo feliz do Senador
JOS~T"i"il~~-:.....:...:-deSde que huja suspeita sequer de envenenamento. de crime, é necessário de que haja autópsia, que
se_ anali:;.e o cadáver, uté que se faça exumação. t: coisa
penosa, mais o Brasil está precisando de soluções desse
gênero, porque o que se espalha hoje no País e transborda lá fora, na própria imprensa estrangeira, nos deixa,
como brasileiros, deprimidos e desejosOs de chegar a
um<~ solução, pelo menos de interesse de todos, para
fiscalízllr-mos ou para localizar-mos, dcteciar--inos os-erros, os crimes, os enganos, a má fé, finalmente, tudo que
possa ocorrer na administração de_ um país. Muito obrigado a V. Ex-'.- pela concessão do aparte.
O SR. ITAMAR FRANCO -Eu é que lhe agradeço a
intervenção. Nada tenho a complementar. Estamos perfeitamente de acordo com o pensainento de V. Ex'.
Nobre Senador Cid-Sampaio temos um exemplo bem
fris-ãnte aqui, -qu-arióo da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que examinou o Acordo Brasil/Alemanha - e V. Ex~ não estava no Senado nesta época,
mas vai perceber amanhã, nos debates que possivelmente
se travarão nesta Casa - comei o Congresso ganhou
com a constituição dessa Comissão. Havíamos aprovado
a fria letra do Acordo com a Alemanha. Só através dessa
Comissão é que se_ pôde conhecer_ profundamente _Q
Acordo do Brasi! no campo nuclear. Hoje diria que o
fluxo de informações que o Congresso Nacional tem, re-
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lativamente a esse Acordo, é impressionante, se bem que,
Senaâor Cid Sampaio, toda esta documentação que V.
Ex~ aqui" está vendo seja secreta. Por -inàlveTque pareça,
no início dos nossos debates na Comissão Parlamentar
de Inquérito, até um de[eito no avião da VARIO que havia sido contratado pelo Governo brasileiro estava sob o
carimbo de confidencial. Tudo isso foi sendo vencido
com o tempo. Infelizmente toda ess_a documentação ainda permanece secreta, e há de permanecer secreta até que
a lcgislaçtío brasileira um d(a possa dar conhecimento ao
público do que s_e passou realmente na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Pelos relatórios confidenciais, pelos debates e reuniões
secretas, pôde o Congresso Nacional. avançar, pôde desvendar o que o Brasil havia assinado com a Alemanha.
Não ficamos na letra fria do Acordo.
Essa_ Comissão vai ser considerada, no futuro, como
grande avanço do Congresso Nacional. V. Ex• tocou no
ponto importante, e é isto _que entendemos, às vezes, nas
observações de alguns st:nadores do Governo.
Uma das poucas coisas que restam ao Congresso Nacional é o poder de fiscalização, inerente à própria
criação do Legislativo. Aberta uma sindicância interilã.
no Conselho Nacional do Petróleo, nós, aqui, não tomamos conhecimento dessa sindicância. Há pouco disse
que, regimental e constitucionalmente, não podíamos sequer solicitar ao Governo as informações _contidas nessa
sÜJdicânciit interna e, se fol ou não realizada, também
não sabemos.
O SR. JOSt LINS - Permite-me V.

Ex~

_um aparte'?

O SR. ITAMAR FRANCO- Portanto, é incrível que
a única coisa que resta, uma -das funções mais importantes do Legislativo, que ele deve exercer, inclusive, com o
seu órgão auxiliar o Tribunal de Contas, se queira impedir a simples constituição de uma Comissão Especial.
Há pouco o Senador José Lins afirmou- não Sei se o
Senador José Fragelli se considerou satisfeito nem o Senador João Calmon, que levantou, e bem, o assunto, a
Comissão Parlamentar de-lnquêrito que examina o merc<l:do financeiro-, repifo O Sen!ldor José Lins já disse
c-omo Relator~ salvo melhor juiz(), salvo interpretação
diferente, que S. Ex~ esper:l primeirÔ que o Governo termine de apurar, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito examine ou não o Caso Coroa-Brastel.

O Sr. José Lins- Permite· me V. Ex•?

0 SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. José Lins- S~nador Itamar Franco, V. Ex' distorce um tanto, V. Ex~ faz questão de distorcer ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Talvez esteja até distorporque V. Ex• não dá oportunidade-de eu completar o meu pensamento.

cendo~

O Sr. José Lins- Já que V. Ex• tem tanto empenho
.em esclarecer, tem que" pfimeiro, p6io meTiaS, -tentar entender o pensamento das pessoas que dialogam com V.
Ex' A minha posição, nobre Senador, é muito clara...
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Uns, V.
Ex• tem oportunidade neste momento, com toda a liberdade do aparte, de explicar realmente qual será, por
exemplo, a sua posição face à solicitação do Senador
João Calmon ao Presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito em relação ao caso Coroa-Brastel.
O Sr. José Llns- Já me pronunciei aqui iiülís de u-ma
vez, nobfe Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, V_ Ex• torne-se
mais claro, por favor.
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O Sr. José Lins- Este é um problema de decisão da
Comissão. Cada um vot:lrá conforme a sua consciência.
Isto é evidente.
O SR. ITAMAR FRANCO- Queri~ ou~r a o_pinião
do Relator, que é V. Ex•
Se cu perguntur ao Senador Virgílio Távora o que S.
Ex~ rensa sobre o comércio Brasil-Leste Europeu ...
O Sr. José Lins- Na minha opinião; cada Poder deve
respeitar o outro. Esse inter-relacion:lmento entre os Poderes deve observar a rura ética do respeito que cada um
mirCce. Se há um inquérito em andamento, se h:l um
processo em andamento na Justiça, caso citado pelo
nobre Senador Cid Sampaio, é necessário e conveniente,
até mesmo do ponto de vista ético, que o Congresso Nacional evite uma Comissão Parlamentar de Inquérito ou
de outra natureza para investigar paralelamente o mesmo caso.
O Sr. Cid Sampaio- A Justiça não é parte, nobre Senador.

OSr. José Lins- V. Ex• citou o caso da Justiça, ao se
referir à dissecação de cadáveres. V. Ex• fez uma comparação_ e estou cxatamente utilizando-me dela para mostrar os erros de V. Ex• Cada Podt.'f tem o seu âmbito de
responsabilidade. Se alguma coisa de errado acontece em
Um deles, o primeiro que tem a obrigação de investigar e
de apurar é exatamente esse Poder. Enquanto isso acontece, outro Poder não deve imiscuir-se. Uma vez concluído o inquérito, no caso Executivo, o Poder fiscal maior
que é o Congresso, evidentemente pode, se achar neces-_
sário, tomar as providências que julgar Convenientes. De
modo, nobre Senador, que não sou contra, nem poderia
ser, a qualquer investigação.
O Sr. Cid Sampaio- A função do Legislativo é fiscalizar permanentemente.

O Sr. José Lins- Desejo, nobre Senador Itamar
Franco, arenas que haja respeito entre os Poderes. No
ca_s_o,__V.. Ex~ e_s].â aqui fazendo pronunciamento e lendo
um relatório do Banco Central sobre um inquérito que
ali foi instaurado._ Om, não é certamente o momento de
V. Ex• vir criticar o Executivo por não tomar as suas
providencias. V. Ex~ deve esperar o resultado. Se não ficar satisfeito, claro- que o Congresso pode decidir-se por
uma Comissão de investigação ou o que seja. tum direito que assiste ao Congresso, e nenhum de nós pode estar
contra.
Q SR. ITAMAR FRANCO- Está certo, nobre Senador José Lins.
O Sr.José Lins- Ainda bem que V. Ex• concorda comigo. Uma vez na vida V. Ex~ concorda comigo.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão. Sabe
por quê? Tudo para V, Ex' é procrastinar. A eleição dire
ta tem que ser no ano 2001.

O Sr. José Llns- V. Ex• está lendo um relatório e
ainda acusa o Governo de não tomar providências.
O SR. ITAMAR FRANCO- Apuração das possíVeis
irregularidades, devemos esperar para as calendas gregas.
O Sr. José Llns- Por isto digo que V. Ex', primeiro,
tem que entender os seus colegas para poder entender os
fatos.
O SR. -ITAMAR FRANCO- Não tenho que entender, Ex• Não tenho que entender; V. Ex• vota como
achar melhor.
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O Sr. José Llns- O pOder de entendimento de V. Ex•
me parece muito fraco, ao menos neste instante.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Como, Ex•?

O Sr. José Llns- Eu digo: o poder de entendimento
de V. Ex• não me parece suficiente nem para o diálogo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não. É que V. Ex• fala
muito em diálogo, Senador, mas é o que menos aplica o
diálogo. V. Ex•, que tem ...

O Sr. José-LiriS _:O -que estamos fazendo então? O
ideal seria que eu ficasse calado: esse é o diálogo que V.
Ex~ deseja?
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex•, que tem um
pensamento cartesiano até por formação, fala, fala, rebusca, mas não vai ao enfoque do problema. V. Ex• falou, falou, mas não de_u sua opinião como Relator.

Sr. José Llns- Não sei se é devido a uma dificuláade nata de expressar-lhe ou se é dificuldade de-v-:- Ex• de
entender-me.
O SR. ITAMAR FRANCO - Não. A dificuldade,
talvez, seja do Relator. Realmente, V. Ex• não tem dificuldade de se expressar, V. Ex• não vai objetivamente
naquilo que lhe perguntam.
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O SR. ITAMAR FRANCO- Senador João Calmon,
o raciocínio de V. Ex' é cristalino. V. Ex• declafa que es»
tá certo quanto à posiç.ão do Senador José Lins. Deus
queira (rue sim.

caso do escândalo da mandioca, lá em Pernambuco, ficarmos, então, sujeitos a dizer: "Bom, o Banco do Brasil
afastou os funcionários tais, ninguém mais cumPriu cotn
a sua obrigação". Seria esse o caminho correto?

O Sr. José Lins- V._ Ex• me provoca?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pelo amor de Deus! V.
Ex~ sabe que é sempre uma alegria dabater com V. Ex•
Não estou provocando V. Ex'
O Sr. José Lins- Eu me manterei no meu ponto de
vista ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu-estou invocando
Deus; não estou provocando V. Ex•, ou V. Ex• não permite nem uma invocação a Deus?
O Si-. José Uns - ._.. enquanto o resultado desse inquérito do Executivo, que é exatamente preliminar - se
o Executivo não tivesse tomado nenhuma providênCia,
cu estaria de acordo em que, o Congresso tomasse essa
decisão. Todavia, no momento em que V. Ex' mesmo lê
o relatório que está sendo encaminhado isso se torna
inoportuno. Se V. Ex', neste momento, pretende outra
comissão ...
O SR. 1TAMAR FRANCO que eu tenha lido o relatório?

V. Ex• eStá zangado

O Sr. José Llns- Não sei se a crítica de V. Ex• é justa:
O SR. ITAMAR FRANCO Calmon, V. Ex• tem o aparte.

Nobre SenadOr João

O Sr. Joio Calmon- Nobre Senador Itamar Franco,
nós defendemos a tese de que cabe ao Poder Legislativo
a função de fiscalizar os a tos do Poder Executivo. Se fosse vitoriosa a tese de que o Banco Central esgotaria a
questão com sua investigação sobre o escândalo da
Coroa-Brastel e que, por issO, devemos deixar de cumprir o nosso dever, estaríamos consagrando a tese do autojulgamento: o Poder Executivo julgar os a tos de uma
área do próprio Poder Executivo, como é o caso do Banco Central. A tese que temos defendido aqui, como integrantes do PDS, é de que o Senado terá de cumprir o dever que a Câmara já está cumprindo: investigar, inclusive, o caso da Coroa-Brastel, para que, amanhã; não sejamos acusados de não cumprir impecavelmente, como
costumamos fazer, o nosso dever. E é melhor que as autoridades envolvidas no escândalo da Coroa-Brastel
compareçam logo à CPI para prestar o seu depoimento,
porque, a partir de 15 de março de !985, se essas pessoas
ainda não os tiverem prestado, terão que depor já sem o
exercício dessas altas funções, para responder a todas as
nossas perguntas. Queiram ou n1io qu_eiram os otimistáS,
no dia 15 de março de 1985 vai encerrar-se um ciciO da
História deste País, ciclo marcado por muitos acertos,
por muitas realizações que ninguém de boa fé pode nCgar, mas ciclo também marcado por erros, por falhas, de
maneira que é melhor que o_Senado ouça o depoimento
desses acusados, agora, uma CPI sobre o mercado financeiro. O Presidente da CPJ, o nobre Senador José Fra»
gelii, vai convocar a CPI sobre o mercado financeiro
para abordar o caso da Coroa-Brastel, que está sendo fo»
calizado por nós do PDS e por V. Ex•,do PMDB, desde
o segundo semestre do ano passado. Estou certo de que o
nobre Senador José Uns, sensível como ê a apelos dessa
natureza, vai não apenas compãtecer à reunião da CPI,
cDnvocada pelo seu Presidente, Senador José Fragelli,
como também dirá aos nossos nobres correligionários do
PDS que não há nenhuma restrição do Goyerno que
proclama o seu desejo de fazer o jogo da verdade, no
comparecimento a essa CPJ para uma iOvestigação ampla e profunda do maior eo;cândalo da história do mercado financeiro do nosso Pais.

O Sr. José Lins- Pelo conyârio, até acho que V. Ex•
está prestando um grande serviço ao Governo, mostrando que a providência foi tomadil. Se V. Ex•, dep-ois de
tudo isso, não ficar satisfeito- aliás, acho que V. EXf; a
priori, não vai se satisfazer- é outro caso a discutir.
O Sr. Jutahy Maga.lhies- Permite V. Ex' um ligeiro
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Só um minutinho, Senador Jutahy Magalhães.
Senador João Calmon, acredito que o pensamento do
Senador Jos_é Lins tenha sido bem compreendido e analiM
sado por V. Ex• A posição democrática e fiscalizadora
do Senador _José Lins ficou beril carãcterizada neste
ap<irte:
O Sr. João Calmon- Estou absolutamente certo de
que o nobre S~nador José--Uns vai correspond~r à noSsa
expectativa e vai concordar em que a nossa Comissão tenha quorum.
O SR. ITAMAR FRANCO -

V. Ex• tem razão.

O Sr. João Calmon - Renovo a minha confiança em
que o Senador José Lins vai cumprir, como sempre, o
seu dever.
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex~ tem razão, "Água mole em pedra dura~ tanto bate atê que fura".
O Sr. João Calmou- .. vai cumprir, como sempre,
com o s-eu dever.
O Sr. José Lins- Estarei lá e cumprirei com o meu
dever.
O Sr. Jutahy Magalhães- A minha preocupação, Senador Itamar Franco, ê ii.ão criar nenhuma polêmica
dentro do nosso próprio partido, iriclusive, mas, apenas,
uma questão de opinião, porque essa tese de nós aguardarmos ~empre a decisão do inquérito do Executivo,
para ent~q_ exercermos a função fiscalizadora, cria llí um
pOnto de interrogação, porque. cada_vez que o Congresso viesse -a se manifestar contra- a decisão do Executivo,
nós iríamos Criar um confronto, Legislativo e Executivo.
Sería esse a -ideal? Seria o ideal nós ficarri10s, como no

O Sr• .José Lfns nobre Semldor!

Mas, este caso está na Justiça,

O Sr. Jutahy Magalhães- Este ê o ponto de interrogação que eu coloco, porque se só formos tomar o poder
fiscalizador quando considerarmos errada a decisão do
Executivo, nós vamos ficar a toda hora em confronto,
Legislativo contra o Executivo. E, aí, não sei aonde nós
vamos parar.
O Sr. José Lins - PelO que entendo, V. Ex• também
deseja que mesmo quando estiver de acordo com o Executivo, ainda assim se abra, ainda se constitua a tal Com_issão de Inquérito.
O Sr. Jutahy Magalhães- Não, eu não quero é esperar uma decisão, Senador JoSé Lins, porque não existe
nem prazo para um inquérito administrativo.
O Sr. José Lins -

O prazo e o da lei.

O Sr. Jutahy Magalhães- Não existe o prazo p-ara
uma Comissão de Inquérito. V. Ex• sabe que, na realidade- vamos aqui colocar o problema como é realmente,
- há quantos anos nós estamos acompanhando deter»
minados assuntos que estão sendo examinados na área
do Exe_cutivo, ou da Justiça? Então, o poder fiscalizador
tem que- fiCú -aguardando, indefinidamente, até acabar o
-in-quérito, seja da Justiça, seja do Executivo?
O Sr. José Lins- V. Ex• amplia muito a questão.
O Sr. Jutahy Magalhães- Então, acho que não, Senador José Uns, acho que nós temos que exercer a nossa
obrigação. A obrigação ê nossa, o poder fiscalizador é
nosso, a obrigação é nossa, tem que ser cumprida.
O SR. ITAMAR FRANCO- Aí é que está, Senador
Jutahy Magalhães_.
O Sr. José Lins- Mas, V. Ex•, se eu não me engano,
já estendeu a q-uestão ao Judiciário.
O Sr. Jutahy Magalhães- f: a mesma coisa!
Sr. José Uns- Agora, estamos entrando em uma
tese muito mais ampla. O Senado tem a obrigação de
examinar todos os assuntos do interesse da Nação. Todavia, eu me resguardo o direito de tomar a minha decisão no mOmento opOrtuno.
O SR. ITAMAR FRANCO José Lins.
O Sr. José Lins

Mui to bem, Senador

E não tomar decisão.

0 SR. ITAMAR FRANCO- Esse é o ponto central,
Senador Jutahy Magalhães, levantado com muita propriedade. Nós somos ou não somos o Poder fiscalizador?
Ou, pelo menos, pretendemos ser o Poder fiscalizador? E
a própria Constituição assegura Isso ao Poder Legislativo, inclusive, dando-lhe o Tribunal de ContaS, Como o
órgão auxiliar, para proceder melhor a essa fiscalização.
Sr. Presidente, já vejo o aviso de V. Ex• e vou, então,
encerrar o meu pronunciamento.
O Sr. José Llns- Pernlite V. -Ex• mais um aparte?
O Sr. Fernando Henrique Cardoso um aparte, antes de encerrar?

Permite V.

Ex~

O SR. ITAMAR FRANCO- E.u vou só ouvir o Senador Fernando Henrique Cardoso, se V. Ex• me permitisse, ein seguida lhe darei o aparte, Senador José Uns.

0412

Sexta~feira

JO

O Sr. José Lins -

Pois não.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Eu, infelizmente,
não estava aqui no início da sua exposição, mas sei que
V. Ex~ ia mencionar e citar Ulguns trec-hos do relatório
do Banco Central. Como participei, e como pilrtlcipo da
Comissão das -chamadas "polonetas", tão brilhantemente presidida por V. Ex•, eu queria apoiar o que está di"
zendo V. Exf, porque, naquela Comissão, nós tivemos
oportunidade de ver parte d::~ questão Coroã-Brastel. Há
um depoimento pres.tado pelo Dr., acredito que se chama José Alvaro Leal, que tangencia a questão e li, com
muito espanto, o depoimento prestado pelo Sr. Paim, ao
Deputado Eduardo Suplicy e agora vejo o relatório do
Banco Central, e acho que, efetiiramCiite, São fatos de tal
gravidade, estarrecem de tal maneira que quando secomeça a ler, custa a crer: às vezes eu repetia a leitura mais
de uma vez par:J ver se era aquilo mesmo que estava sendo dito. Acredito que seria de alta c_onveniência para o
País que essas coisas fossem realmente discutidas com a
maior isenção, como o fazemos aqui no Senado, nesta
Comissão - repito - tão brilhantemente presidid<1 por
V. Ex•, com bastante isenção e a altura, espero, da discussão de c.a.sos·espinhosos. Seria muito útil que o Senado, realment~. pudesse contribuir para que esses fatos
não se repetissem porque a repetição, com a impuilidade,
corrói o Estado, já não é mais o Governo, é mais, é a le·
giflmidade do Estado, a possibilidade de que as pessoas
acreditem que quem governa o faz em benefício da coisa
pública. De: maneira que é só este pequeno aparte que
·
queria dar em apoio a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Pequeno apUrte de profundidade em que o Senadó da República há de entender
a intervenção de V. Ex•, Senador Fernando Henrique
Cardoso.
A nossa isenção é perfeita, ninguém aqui está ac-usando o Governo, mas os fatos existem e tanto existem que,
hoje, há um relatório importantíssimo do BancO Central,
' e a tese é fundamental para o Poder Legislativo: ou o Poder Legislativo assume pelo menos ainda aquilo que lhe
resta ou,_sinceramente, nós vamos aqui continuar apenas
utilizando o tempo, Sr. Presidente, que nos é permitido,
falando, falando, falando, sem as ações pr.áticas.
O Poder Legislativo, neste País, é muito importante.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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-José Uns que, ao invés de se colocar como todos deviam,
na busca da recuperação das prerrogativus do Poder Legislativo. ao contrário, se coloca no sentido de paralisar,
de mutilar o exercício das funções do Senado.
O SR. ITAMAR FRAN O- N<1da a acrescentar, Senador Severo Gomes.
Senador José Lins, V. EX' é um incompreendido, neste
Senado.
O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, quanto se
disvirtua o pensamento dos outros! Quero crer que nào
seja de propósito, mas a minha posição é muito clara: o
Congresso é o órgão fiscal do ExecutivO, não há dúvidas
quanto <t isso. V. Ex~ acaba de dizer que há um órgão au·
xi!iar, que é o Tribunal de Contas da União. Não me
consta, até agora, pelo menos durante o perfodo em que
aqui estou, que esta Casa se tenha dirigido ao Tribunal
de Contas para pedir qualquer auditagem com o objetivo
de nos auxiliar. Ora, nós não somos um órgão de auditagem. Isso é,_ aliás, importante. Sei que é nossa obrigação
fiscalizar. Mas a fiscalização deve ser feita, dentro de um
clima de respeito mútuo, como todos nós queremos. Isso
Implica em que quando o Governo Federal, o Executivo,
exe_c_uta uma diligência, uma auditagem e, inclusive, en·
trega um relatório, não me parece que esse seja o momento de o Congresso, o Seõado cría-r uma comissão de
irlquérito, antes mesmo que o Executivo apresente os resultados da sua investigação. Ê pura e unicamente isso.
Não estou contra as pre-rrogativas, e não poderia estar,
ao contrário, acho que até deveríamos esmerar, modificar ou aprimorar a legislação de fiscalização para que
nos ajudasse e evitasse debates dessa natureza.
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador S_evero Gomes, vamos chegar ao terceiro milénio e_ o Senador José
Lins continuará defendendo essas teses, contra as quais
nós não temos força para fazê-lo compreender que há o
poder e que este poder precisa ser exercido, que .é o de
fiscalizar. O Senador José Lins entende que o Congresso
tenha essa função mas que não tem lalvez Q dever antes
que o Executivo. sempre o Executivo.
Eu não J>ei, a Qeformação, neste_s últimos anos, talvez
até do próprio autoritarismo do regime, é que faz com
que nós, Parlamentares, não exerçamos aquilo que a
própria Constituição ...
O Sr. Cid Sampaio- Pennite V.

O SR. ITAMAR FRANCO- Já vou terminar, Sr.
Presidente.
O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, com ·a
permissão de V. Ex~, ouvirei o Senador Severo Gomes, o
Senador José Lins e, em seguida, encerrarei· o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pintor- Comunico a
V. E,:' que dispõe apenas de 5 minutos para encerrar o
seu discurso, com aquela prorrogação dada pela falta de
luz.
O Sr.ITAMAR FRA~CO- Cumpriremos, "Sr. Presidente.
Ouço o nobre Senador Severo Gomes.
O Sr. Severo Gomes ~Ilustre Senador Itamar Franco, estou acQmpanhanda o discurso de V. Ex~ com muito
interesse. E V. Ex• fez referência, agora, ao problema dos
poderes do Legislativo. To_dos_nós sabemos que vivemos
com esses poderes limitados. É lamentável que aqueles
poucos poderes que ainda temos sejam hoje paralisados
por manifestações como essa que partem inClUSive- do
nosso ilu~;tr~; companheiro, ilustre parlamentar, Senador

Ex~

um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.~
Já vou encerrar, Sr. Presidente.
O Sr. Cid Sampaio- Há um outro fatora anaHsar,
para o qual pediria a consideração do ilustre Senador José Lins. Existem provas perecíveis, existem provas que
desaparecem. E eu chamei a atenção no meu primeiro
aparte. O Ex.ecutLvo,. quando a irregularidade ocorre
dentro do seu âmbito, é parte; e as partes, até pela fraqueza humana, porque o Executivo não é exercido por
um homem, o Presidente da República não representa
foâo o Executivo, os órgãos, as pessoas qué o compõem,
os diferentes cargos que exercem, podem, cm determinado momento, mudar até. o curso das investigações, em
fac_e de provas que pereçam, provas que desapareçam.
Não é imputando fal~a._de responsa~Uiqade a quem quer
que seja. Mas, todos nós somos maiores de 40anos. Não
é possfvel que a História do Brasil e do resto do Mundo
não nos tenha mostrado inúmeros casos em que os pro·
cessas desapareceram até por inteiro. Quantos processos
duram 50 anos! Quantos mandatos precisariam ser exer·
cidos aqui para que os inquéritos terminassem? Portanto, desde que o Legislativo foi criado para !1scalizar o
Executivo, por que não exercer essa fiscalização? Esperar
que o outro também o faça? :1: como no caso, por exem-
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pio. de um inventário, alguém que queira imputar qual~
quer responsabilidade ao inventariante, esperar que o inventariante acabe, termine, analise, re.<;ponda à indagaçàq antes de entrar com a aç1ío rãralcla para -v~rific<lr.
O inventariante seria parte, corno, no caso o Executivo é
parte. N1io adianta estarmos nos enganando. Nós todos,
como lhe disse, somos maiores de 40 anos. Temos experiéncia e ternos vivência.
O Sr. José Lins- V. Ex~ parte da idéia de que os únicos, isentos e justos. são os Senadores. Não hú nenhum
outro.

Sr. Ód Sampaio- Não, quando houver qualquer
irregularidade a ser apurada no Senado, não se deve esperar, se houvesse algum órgão encarregado de fiscalizálo, não se deve esperar que ...
O Sr. José Lins- Se houvesse. V.
vesse.

O Sr. Cid Sampaio -

Ex~

disse, se hou-

Mas é evidente.

O SR. ITAMAR FRANCO paio ..

Senador Cid Sam-

O SR. PRESID~l'"TE (Almir Pinto)- Nobre Senador Itamar franco, o tempo de V. Ex' está esgotado e
comunico a V, Ex~ que há vários oradores inscritos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, nada tenho a acrescentar c encerro com o apart~ do Senador Cid
Sampaio.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO.·
S!NDICANCIA DO BC NO CASO
COROA PEDE INQUI':R!TO

J. Carlos de Assis;

Repórter do Sucursal do Rio
A sindicância interna do Banco Central sobre a retirad3 da fiscalização das empresas financeiras do grupo Coro~, antes da intervenção, coilcluiu pel3 "imediatU: abertura de processo administrativo disciplinar" contra o
chefe da Departamento de Fiscalização do BC, Deli Borges, atualfnente afastado, por"comportamento desidioso", ••indícios de prática de advocacia administrativa" e
de "prevaricação".
O relatório, de 36 páginas com seís anexos, incrimina
também dois antigos diretores do Banco Central, o de
Mercado de Capit<lis, Hermann Wagner Wey (afastado),
e o da Área Bancaria, Antônio Chagas Meirelles. A este
último, "por haver autorizado a concessão de assistência
financeira de Cr$ 30 bílhões. à Financeira Coroa, "em desacordo com as normas regulamentares pertinentes e
sem a exigência de garantias reais compatíveis com o vul·
to da operação".
~suspeito de "negligência" e "prevaricação" o antigo
chefe da Divisão de Fiscalização do Mercado de Capitaisno Rio, Devanildo de Ollveira, que se aposentou em
março de !983 e foi trabalhar em uma das empresas do
Grupo CoroajBrastel. Finalmente, também o antigo
Presidente do Banco Central, Carlos Langoni, fígura,
junto com Hennann Wey, como responsável pelo engavetamento do processo administrativo que propôs "a
inabilitação permanentes dos Srs. Antônio Luiz Ribeiro
Cupertino de Miranda e Roberto Santos LaLireano, pela
gravidade das infrações cometidas no comando da instítu!c;ão~·, ou seja, a Coi-retora Laureano, antes de
transformar-se em Coroa.
O resultado da sindicância, datado de 5 de dezembro,
recebeu um despacho do dia r3 do mesmo mês, assínãdo
pelo Presidente do Banco, AffOnso CelsO PaStore,
encaminhando~o ao Departamento Jurídico, "para uma
análise aprofundada dQ:> anexos ... com o objetivo de
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orientar a Presidênci-a quanto às providências internas
efou jurídica-s cabíveis", _Uma cópia chegou na semana
passada ao juízo da 27~ Vara Criminal do Rio, para instruir o processo que corre contfa o dono do grupo
Coroa-Brastel, Assis Paim Cunha relativo à emissão de
letras de câmbio frias.
Fiscalização

Quanto à equipe de inspetores e auditores do Banco
Central, a sindicância concluiu flão só que "comport6use_com lisura, dedicação e competência, apontando, tempestivamente, as irregularidades verificadas nas empresas do grupo Coroa", como enfrentou dificuldades ao
desempenho de suas_ funções antepostas petas escalões
superiores, notadamcntc pelo chefe do Departamento de
Fiscalização, Der li Borges, e pelo Chefe Regional, Devanildo de Oliveira.
No histórico das relações entre o Departamento de
Fiscalização c o Grupo Coroa, -o reratório sustCnta qUe
indícios de irregularidades na Flnancetra Coroa haviam
sido constatados desde 1979. O fato mais grave; cOntudo, veio a conhecimento do BC por ocasião de fisCalização numa corretora de Vitória, a Lima$ Lima Ltds.,
em abril de I982, quando se i"dentifícou uma coilta da
Distribuidora Coroa, na agência I~> de Março do Banco
Nacional no Rio, que não estava contabilizada e por isso
caracterizava um "Caixa L".
Enquanto fiscalizadores do Banco ainda estavam realizando uma inspcção- na iilStítuição, Borges recebeu
uma carta de Assim Paim Cunha, datada de 30 de abril,
pedindo a ·suspensão da fiscalização na empresa Sob a
alegação de que contratara uma auditoria àteina para
regularizar sua situação. O Chefe do Departamento de
Fiscalização despachou favoravelmente, e o Diretor Wey
manifestou-se também de acordo com a suspensão, no
dia 4 de maio. No seu depoimento, alegou que Borges
não lhe deu_ciência das evidências do "Caixa 2",já então
de seu conhecimento.
Apesar desse despacho, a sindicância contírluou rià
distribuidora e, no dia 10, Dcvanildo de Oliveira Comunicou a Der!i Borges a constatação de irregularidades.
Borges marcou uma reunião, no dia s-eguinte, no Rio,
com Devanildo e mais cinco funcionários do Banco Central. "Nessa reunião- diz o relatório-, muíto embora
alertado quunto à descoberta de "Caixa 2" na Coroa
Distribuidora e à existência de indícios de emissão deletras frias pela Coroa Fínanceíra:, o Sr. Deli Borges comunicou aos presentes a suSpensão da fiscafização diréta
nas empresas do GrupO,- ora invocando "orderll de escalões superiores", ora aludindo a anterior conversa com o
Sr. Assim Paim, na qual este último lhe confessa que "a
conta bancária não contabilizada abrigava recursos de
influentes pessoas cujOS ilomes não poderia ·vir à tona".
A sindicância também apurou que, para contornar a
ordem de não fiscalizar a financeira e a corretora Coroa,
funcionãrlos- do Banco tentaram fazer em julho de 1982
uma inspeÇão tntegrada nas empresas do Grupo~envof..
vendo também o Departamento de Fiscatízação da Área
Bancária: Era "a forma idealizada para se neutralizar a
dificuldade que constava existir para a realizaçãO Oeltscalização di reta na financeira do Grupo, por integrantes
da Refim/RFJ".
Essa fiscalização, porém, não se realizou "por ordem
superior".
O assunto voltou a ser tratado em setembro de 82,
programando-se a fiscalização integrada com base no
balancete de 31-12-82, mas também não se realizou por
"falta de pessoal".
- O relatório não consegue apUrar se houve ou não participaçãO de Wey nessa decisão, tendo o diretor admifído
que, como ainda não fára informadp, naquela ocasião,
de qualquer irregularidade, poderia ter concordado com
a retirada da fiscaliZação. Os membros da comissão de
sindicância- Constantino Alves de Oliveira, Flávio Ramos e Francisco Xavier Balieiro Júnior- corisideraram,

de qualquer forma, omisso o comportamento de Hermano Wey, "sobretudo porque fora compelido a aceitar
a chefia daquele Departamento (de Fiscalização), por injunções superiores que quis identificar, o Sr. Deli Borges,
pessoa que não era de sua preferência para o cargo".
Wey é também censurado por "sua inexplicável decisão
de mandar arquivar os autos em que se propunha comunicação à Secretaria da Receitados indícios da prâtica de
sonegação fiscal pelos administradores do Coroa
DTVM".
INTEGRA DO RELATÓRIO DO BC
SOBRE AS IRREGULARIDADES
"Senhor Presidente,
Os funcionârios designados por V. Ex.•, em ato de 1011-83, para realizar sindicância destinada a promover
minucioso exame de tudo quanto se relacionasse com a
intervenção governamental no denominado GRUPO
COROA; especialmente no que dissesse respeito a eventuais irregularidades ocorridas na área de fiscalização,
tendo concluído seus trabalhos, vêm, para os devidos
fins, apresentar o seguinte.
RELATÓRIO
2. Deram causa à presente sindicância, segun-do consta, do ato de V. Ex• (fls. 01), "notícias veiculadas na im-

prensa, dando conta de que a intervenção governamental
no denominado_GRUPO COROA teria sido efetuada a
destempo, em virtude de não ter a fiscalização desta Au[l.i!'qúia 'htuado com a pre5teza e eficiência que seriam necesSárias".
3. Iniciados oS trabalhos respectivos em data de 11 de
novembro último {fls. 02), decidiu-se preliminarmente,
pela solicitação, -à Diretoria da Área de Mercado de Capitais (DIMEC) e ao Departamento de Fiscalização do
Mercado de Capitais (DEFIM), de todos os documentos
de que disp~nha, rclactonados com os fatos menCiOnados cm dito ato presidencíãl (flS.03 e 04), bim ã:ssíiil, ·peJa
tomada de declarações de funcionários de ambas as Unidades nomeadas, que mais proximamente- tivcilSem vivendado os serviços de fiscalização desta Autarquia, e
de terceiros~ que pudessem trazer à Comissão ós elerllentos de convicção necessários à cabal elucídação das ocorrências objeto da sindicáncia.
4. A documentação recebida da DIMEC, ora constituída às fls. 06 a 369 dos presentes autos, compõem-se,
basicamente, de exposição elaborada pelo DEFlM; em
resposta ao expediente BC ASEGI 149/83, instruída
com 35 (trinta e cinco) anexos (fls. II a 255); de "processo" relativo à COROA S.A- DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIÂRIOS ~ Pt.
7140475- (fls. 256 a 359) e, poi- fim, de cóp(a do expediente DIMEC 83/093, de 8-ll-83- cujo original teria
sido entregue a V. Ex• em 9-11-83 (fls, 360 a 369) através
do qual o Sr. Diretor da DlMEC refuta as colocações da
Chefia do DEFlM, na exposição resposta à ASEGJ.
5. A Chefia do DEFIM, a seu turno, forneceu à Comissão extenso Relatório; acompaflhado de 36 (trinta e
seis) anexos; que constituem as fls. 371 a 996 dos autos.
6. Já de posse dessa documentação, a Comissão passou a ouvir, em Brasília e rio Rio de Janeiro, funcionârios e personalidades de alguma forma ligaôos aos fatos· objeto da síndicância, havendo colhido,
têrmino
das apurações, 31 (trinta e um) depoirilentos, a seguir relacionados pela juntada de novos documentos (fls. 999 -a
1)72).

ao-

Em 16-t t-83- RONALDO SCHIMIDT GONÇALVES DE ALMEIDA, Chefe da Divisão de Planejamento, Normas e Controle (DIPLA), do DEFIM (fls. 999 a
1000):
- ALOISIO BARBOSA DOS SANTOS, Chefe da
Div-isão de Flscãiiiãção de Instituições Financeifas (DlFIN), do DEFIM (Os. 1002 a !003);
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NADl~BAR-uzzr. Chefe da Divisão de Auditoria e de Processos Administrativos (DIAUD), do DEFIM (Os. 10003):
Em 17-11-83 - JOSÍO ANTONIO CUNHA E SILVA, Assistente do -Gabinete do DEFIM (fls. 1007 a
!009);
- ADILSON RODRIGUES FERREIRA; Asscsor
do Gabinete do DEFIM (fls. 1011 a 1013); Em 18-11-83
~ JOS~ TUPY CALDAS DE MOURA; Chefe da Divisão- Regional de Fiscalização do Mercado de Capitais
- REFIM, do DERJA (Os. 1015 a 10!9);
-ROBERTO MAURO AZEVEDO DE CARVALHO, Inspetor, exercendo as funções de Supervisor de
Distrib-uidoras da REFIMjRJ (fls.IOSl a 1084); Em 191t-83 - ROBERTO MAURO AZEVEDO DE CARVAHO, Inspetor, exercendo as funções de Supervídor de
Distribuidoras da REFIM/RJ (fls..l088 a 1089);
- ROBERTO GOMES FERREIRA, Chefe Adjunto
da REFIM/RJ (fls. 1091 a 1093);
-JOSÉ LUlZ PEREIRA ALVES, Inspetor exercendo as funções de Supervisor de Corretoras da REFIMjRJ (fls. 1095 a 1097);

Em 21-t 1-83- MANOEL MESSIAS DE AQUINO,
Auditor da REFIMjRJ (Os. 1 tOO a I 102);
-PAULO ROBERTO VEIGA NEVES, Coordenador da REF!MjRJ (fls. t 104);
ROBERTO GOMES FERREIRA, Chefe Adjunto da
REFIMjRJ (Os. 1I06);
- !0_.-\QUIM RA_l\.10S JÚNIOR, Inspetor, exercendo as funções de Supervisor de Financeiras da REFIM/RJ (Os. tiOS a 1110 e 1116 a 1117);
Em 22-11-83 FRANCISCO CARLOS DE
SALLES, Auditor Assistente da REFlMfRJ {fls. 1120 a
1121);
-NELSON QUARESMA BRANDÃO, Chefe da
REBANjRJ (Os. 1123 a 1124);
- JOS~ ROBERTO PEREIRA BORBA. Chefe da
REFIBjRJ (Os. 1126 a t 127);
.
- IVO SARMENTO CARRARA, Inspetor da RE·
FIBjRJ (Os. I 139' a 1140),
Em 23-11-83 -JOÃO CARLOS TEIXEIRA DOS
SANIOS, Cht:Ce da Divisão de Fiscalização de Instituições do Sísteni.a Distribuidor, do Mercado de Ações e
de Outras Entidades (DICOD) do DEFIM (fls. 1167 a
t 168);
---JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA, Chefe Adiunto do DEFIM (Os. 1172 a 1176);
Em 24.11-83 -ANTONIO RUY TEIXEIRA DE PINHO, Chefe Adjunto do DEFIB (fls. 1224 a 1225);
- IRAN SIQUEIRA LIMA, Chefe do Departamento de Mercado de Capitais (fls. 1228 a 1229);
Em 25,1J-83 __ NTENOR CLEMENTE PINTO,
Chefe do Departamento de Fiscalização Bancária (fls.
1231 a 1232);
--DELI BORGES, Chefe do Departamento de Fiscallzaçào do Mercado de Capitais (fls. 1244 a 1249);
E:n 26-11-83 -HERMAN WAGNER WEY, Diretor
da Area de Mercado de Capitais (fls. 1260 a 1264);
Em 28.11-83- WALBER JOSÉ CHAVANTES, exChefe do Departamento de Operações Bancárias (fls.
t 266 a t 272);
Em 29-II-83- ANTONIO CHAGAS MEIRELLES;
ex-Dirctor da Área Bancária (fls. 1291 a 1295);
-ANTONIO MARS!LLAC DE OLIVEIRA, Chefe
do Gabinete da DIMEC (fls. I297 a 1299);
- ADILSON RODRIGUES FERREIRA, Assesor
do Gabinete do DEFIM (fls. 1304);
Em t•-12-83- HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA, Assesssor do Gabinete da Presidência (fls.
1370);
- FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARVALHO,Auditor-Assistente do DEFIM (fls. 1372),
7. Evidentemente, desejável seria a coleia de outros depoimentos, considerados também importantes pela
Comissão, tais os solicitados aos Srs. Devanildo de
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Oliveira, Chefe da REFIM/RJ à época dos fatos sindicados (fls. 1086) e ao ex-PresiOente desta Autarquia, Carlos Ócra(do Langoni, este último, contactado infornüdmcrite O.ti3.vés dO Gabiente da Presidência deste órgão - os quais,entretanto, declinaram
do convite formulado (lls. 1258 a 1370). Além destes,
pretendia a Comissão ouvir os Srs. Assis Pafrri""Cunha
e Flávio Pécora - detentores, por certo, de valiosas
informações sobre Ocorfências daS quiíS foram protagonistas. Esse intento, contudo, não se logrou realízar, dada a exiguídade do tempo para a conclusão
dos trabalhos.
8. Isso não obstante, os dados coligidos e presentes
nos autos já se mostram_ suficientes Para a formação de
apropriado juízo sobre o objcto da sindicân-Cia, effi razão
do que perite-se esta Comissão, desde já, apresentar a V.
Ex~ a seguinte
SINTESE CRONOLÓGICA DOS FATOS
9. É fato incontroverso, fartamente documentado nos
autos, que, desde novembro de 1979, a fiscalização desta
Autarquia vinUa denunciando, não só as irregularidades
praticadas pelas empresas do chamado Grupo Coroa,
como alertando os escalões superiores para as dificuldades de ordem administrativa e financeira que affigiam o
mesmo Grupo.
10. Com efeito, expediente datado de- 8-11-79 (flS.
1021/1022), subscrito pelo inspetor desta Autarquia, sr.
Joaquim Ramon Júnior e pela auditora Olinda Marques
Amorim, já. aludia ao verdadeiro "tumulto'' administrativo implantado naquelas empresas, e, de modo especial,
na COROA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, a respeito da qual se afirmava que "tanto a avaliação econõmico-financeira como a íáerifificaçào dos
valores realizáveis tornaram-se bastante penosos e não
muito confiáveis".
li. Em 19-3-80, através da correspondência de fls.
1030, o então Chefe da REFIM/RJ, sr. Devanildo de
OlivCira, coriúinicava ao DE FIM a "gravidade das irregularidades constatadas" na COROA S.A--:-- Crédito,
financiamento lriVcStimentos, ao encaininhar o relatório da inspeção realizada naquela financeira. Meses
depois, em expediente datado de 28-11-80 e dirigído à
Chefia da REFIM/RJ (fls. 1032), o auditor desta Autar·
quia, sr. José Carlos Batista, fazia referêiicia às mesmas
irregularidades, assinalando que "o íntimo relacionamento entre as empresas do grupo'' ignorava ..os mais
elementares princípios administrativOS e Coi1tãbeis", em
razão do que firmava sua con.vicção de que só uma inspeção integrada pOderia alcançar "resultados mais consistentes".

e

12. Em relatório de inspeçào n'~ 18/82, data-base de
30-6-81 (fls. 1034/1037); Coilcluia-se que o Grupo se deparava "com insuficiência de capital de giro para bancar
o total de seus financiamentos e de sua responsabilidade
perante os investidoresLetras de Câmbio" (grifos
nossos), além de se mencionar outras irregularidades.
13. A esses antecedentes vejo somar-se o episódio de
que dá notícia o Laudo de Verificação n'~ 114, de 11~5-82
(ns. 257 a 259). E que, consoante se obserya naquele-documento, no início de maio de 1982-, a Partir de Indícios
localizados na Sociedade Corretora de CãriiOiOe Valores
Mobiliários Uma e Lima Ltda., sediada em Vitória-Es
(fls. 260/261), a fiscalização desta Autarquia identificou
a exis-tência da conta bancária nq 623-160128, titulada
pela Coroa S.A.- Distribuidora de títulos e Valores
Mobiliários, junto à AgênCia 1'1 de Março do BanCo Nacional S.A., conta essa que, por não registrada-na-contabilidade da empresa, configurava irregularidade conhecida pelo codinome "Caixa:2", considerada, pela unanimidade dos declarantes, como de natureza grave.
14. Entretanto, em dias contemporâneos à descobef;
ta do "Caixa 2" ·na Coroa S.A - Dístrfbuiáora de Títulos e Valores Mobiliários pela fiscalização deSfa AUtar-

em

quia, o Sr. Assis Paim Cunha, detentor do controle acionárío das empresas do Grupo COROA, dirigiu ao Sr.
Deli Borges, Chefe do Departamento de Fiscalízação do
Mercado de Capitais- DEFIM, correspondência datada de 30-4-82, através da qual solicitava "a concessão de
prazo de noventa dias_ para reformulação de procedimento na área administrativa" (fls. 262}. Em data de 4,582 dita correspondência recebeu em seu verso promoção
do Sr. Chefe do DEFIM, na qual S. s•, sobre manifestarse favoravelmente ao deferimento do pedido, propunha
a suspensão da realização da fiscalização diretajunto às
empresas do "Grupo", até que fossem concluídos ostrabalhos de auditoria externa contratada e que já haviam
sido iniciados. No mesmo dia 4-5-82, e logo em seguida
ao despacho do Sr. Chefe do DEFIM, o Sr. Diretor da
DIMEC exarou o seu "de acordo" com a proposta (fls.
262 verso).
15. Apurou a Comissão, a propósito, que a pretensão do Sr. Assis Paim Cunha foi levada ao conhecimento
do Sr. Díretor do DIMEC pelo Sr. Chefe do DEFIM,
em rápido contato pessoal, ocasião em que· a mencionada correspondência de fls. 262 foi exibida, em forma
avulsa, ao titular daquela Diretoria, conforme decla·
rações do próprio Sr. Deli Borges (fls. 1244), confirmadas pelo Sr. Diretor (fls. 1262).
16. O certo é que, enquanto se decidia em Brasflia,
pela suspensão da realização de fiscalização direta nas
empresas· do Grupo Coroa, processava-se, no Rio de Janeiro, a verificação na Coroa S.A.- Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, com o objetivo de apurar
suposta existência de _"CÃIXA -2, nãquela Distfibuido~
ra, irregularidade cujos indícios foram localiZadoS- em
inspeçãO na Corretora Lima e_ Lifna, de Vitória-ES.
17. De- "acordo com os depoimentos dos Srs. Roberto
Mauro Azevedo de Carvalho (fls. 1083) e Manoel Messias de Aquino (fls. I 100), a constatação do ilícito se deu
ao final do expediente do dia 7-5-82, sexta-feira, e a co~
municação desse fato à Chefia da REFIMjRJ, então
- exercida pelo Sr. Devanildo de Oliveira, ocorreu na manhã da segunda-feira seguirtte,dia 10-5~82. Ainda segundo os mesmos depoimentos, a notícía da irregularidade
deu causa a contato telefônico do Sr. Devanildo de Oliveira com o Sr. Deli Borges, do qual resultou convocaç-ão de reunião para o dia seguinte,_ J 1-5-82, terÇa-feira,
evento a que se fizeram presentes, segundo declarações
de ns. 1083, 1096, 1101 e 1174 dos autos, os Srs. oeli
Borges, José Evangelista de Souza e Adilson Rodrigues
Ferreira, todos do DEFIM, além dos Srs. Devanildo de
Oliveira, Roberto Mauro Azevedo de Carvalho, Manoel
MesSias de Aquino e José Luiz Pereira Alves, da REFIMjRJ.
18. Nessa reunião, muito embora alertado quanto à
descoberta de "Caixa 2" na Coroa SA.- Distr[buidora
de TI(i.llos e Valores Mobiliários e à existência de indícios da emissão de "Letras frias" pela Coroa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos (declarações de
ns. 1683 e-·1096) o -Sr. Deli Borges comunicou aos presentes a suspensão da fiscalizaçãO direta nas empresas do
Grupo, ora invocando "ordem de escalões superiores"
(depo-imento di! fls. _I 101 e 1304), ora alu~indo a anterior
conversa com o Sr. Assis Paim, Ila qual este último lhe
confessara que-"a conta bancãria não contãbilizada abrigava recursos de influentes pessoas cujos nomes não poderiam vir à tona" (depoimentos de fls. 1083).
19. Em fllce_da insistência dos fiscalizadores quanto
ao destino a ser _dado ao Laudo de Verificação e à documentação comprobatória da ilicitude, ter-lhes-ia respondido o Sr. Deli Borges que, vindo às súas mãos, referido
Laudo_ seria "engavetado" (depoimento -de Os. 1084,
1096 e 1101).
20. O Laudo de Verificação n'~ 114, relativo a descoberta de "Caixa 2" na Coroa S.A.- Distribuidora de
Titules e Valores Mobiliários (documento de fls. 257 a
259), juntamente c_om o Laudo de Verificação n9 I25, relativo a Corretora Lima e Lima, no qual se denunciava a
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suspeita de que a Coroa S.A.- Crédito, Financiamento
e. Investimentos vinha emitindo letras de câmbio em duPlicidade (documento de fls. i074) foram encaminhados
ao DEFIM em data de 3-6-82 (fls. 1256), e ali mantidos,
sem mo~·imentação, até o início de novembro de 198.2.
21. Indagado sobre a ausência de imediatas Providências a respeito, assim corno sobre a não comunicação
dos fatos ao Sr. Diretor da DIMEC, informou o Sr. Deli
Borges que o assunto ainda reclamava novas buscas para
a sua definitiva elucidação (fls. 1247). Essas novas buscas
foram iniciadas por volta de novembro de 1982, cerca de
cinCo meses, portanto, após o encaminhamento, ao DEFIM, dos Laudos respectivos.
22. Apurou-se, ademais que ainda no primeiro semestre de 1982, gestões foram realizadas entre o DEFIB
e o DEFIM, com vistas à realização, na data-base de 306-82, de inspeção integrada nas empresas do Grupo Coroa, abrô.lngendo o Banco de Crédito Comercial S.A., integrante do conglomerado (documentos de fls. 1128 a
1137).
23. A iniciativa, segundo declaração de fls. 1140, "tinha por objetivo constatar a ocorrência de irreguhiridades que eram comentadas, tanto no mercado, quanto por
fiscalizadores da REFIM/RJ" e que "constituiria, também, a forma idealizada para se neutralizar a dificulditde
que constava existir para a realização de fiscalízaçào direta na financeira do Grupo, por integrantes da REFIM/RI".
24. Essa inspeção integrada, programada para a
data-base de 30-6-82, não se realizou, por força das razões declaradas na carta DEFIM/DIPLA-82/075, dc205-82 (fls. 1226) que ai1Idia a "determinação superior".
Segundo declaração do Sr. Deli Borges, às fls. 1247, "a
inspeção integrada não foi realizada em virtude do despacho exarado pelo Sr. Diretor da DIMEC às fls. 262verso, destes autos".
25. Ouvido a propósito, o Sr. Chefe do DEFIB declarou que não foram fornecidas àquele Departamento
maiores informações acerca da aludida "determinação
superior" (fls. 1231). A par disso, segundo depoiincnto
do Sr. Chefe Adjunto da mesma Unidade, às fls. 1225,
"foram realizados normalmente os trabalhos de verificação de acompanhamento de balanço (VEAB) no BancO de Crédito Comercial S.A., nas datas-base de 30-6-82
e JI-12-82".
26. De qualquer forma, o tema "inspeção integrada"
voltou a ser abordado em setembro de 1982, no Relatório VEAB pertinente ao Banco de Crédito Comercial
S.A., (fls. l234fl235), documento em que o inspetor desta Autarquia, Sr. Ivo Sarmento Carrara, adVCrtia para o
fato de que o estabelecimento de crédito poderia ter reflexos negativos em seu desempenho_ "caso as atividades
das ampresas comerciais ligadas (e de seus clientes) sofram conseqUências da atual fase da economia brasileira,
e também, caSo ocorram pro~Jemas com a imagem das
demais empresas financeiras do Grupo (como a recente
notícia que circulou no mercado sobre grande volume de
letras de câmbio "frias" emitidas pela Financeira Coroa)" (grífos nossos). Em razãp disso, recomendou S. S•
"a realização, o mais breve possível, da inspeçào integrada que estava prevista para o balanço em foco" ou seja,
aquele encerrado em 30-6~82.
27. Esta segunda inspeção integrada, programada
para a data-base de 31-12-82, também não foi realizada
"diante da absoluta falta de pessoal para a sua execução" cap. (fls. 1225).
28 - Documentam os autos, ademais, que os rumores
acerca da emiSsão de "letras frias" pela COROA S.A.Crédito Financiamento e Investimentos eram presences
no mercado desde quando observado, nos balancetes da
empresa relativos aos meses de fevereiro a agosto, de
I982, incluindo o balanço de junho de 1_982, "grave descompasso entre as contas Aceites Cambiais" e Financíamentos", a primeira com valores superiores aos apresen-
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tados pela segunda, evidenciando a existência de letras
de câmbio "frias" (fls. 1110).

29. Em seu depoimento de fls. 1110, o Inspetor Joaquim Ramon Júniof, da REFIMfRJ, informa que proposta formulada já cm rriaici de_ 1982 no sentidá de ime-diata verificação na Cõi=Oa S;'"A=C:i-édito,-Financiamento e Investimentos, "foi desconsiderada pela Chefia
da REFIMfRJ". Mais adiante declara que, quando jáem fase de preparativos inspeçào prografnada para igosto de 1982 naquela finanC-eira, foi-lhe comunicado pela
Chefia da REFIMjRJ que a mencionada inspeção não
mais teria início, porque a COROA S~A. - Crédito Financiamento e Investimentos "estava muito falada no
mercado e a presença de ínpetorcs do BACEN na empresa ensejaria novos comentários''.
30. Consta que o descompasso entre as rubricas an~
tes assinaladas foi rCgUlurizado nos meses de agosto e se~
tembr0 de 1982, "em virtude da atuaçào do OEPfM;-que, consoante orientação da Diretoria de Mercado de
Capitais, convocara oS administradores da empresa para esclarecimentos pessoais sobre o ocorrido" (fis. 401).
31. Chegado o mês de novembro de 1982, o Inspetor
José Luiz, da REFIM/RJ, foi chamado ao DEFIM, com
o fim de "traçar um roteiro -para leVantamento d-o CaiXa
2 da Coroa S.A. - Distribuidora _de Títulos e Valores
Mobiliários" (fls. 1096).
32. Ainda no mês de novembro de 1982, aquele lnsR
petor e o Auditor José Antonio, do DEFIM, iniciaram
contatos com o Sr. Assis Paim para obtenção dos elementos indisPensáVeiS-- ao levantamento desejado, elementos esses que só Viefam a ser fornecidos cerca de dois
meses após (fls. 1007 a 1096).
33. Neste intersticio, procedia-se no DEFIM ao cxa~
me do Laudo de Verificação nl' 125, relativo à Corretora
Lima E Lima (no qual se denunciava a suspeita de que a
Coroa S.A - Crédito; FinanciainCOto e Inv-eStimentos
vinha emitindo letras de câmbio em duplicidade), exame
que culminõii"i::õm desPacho do então Chefe Adjunto dO
DEFIM, em exercício, Sr. Ronaldo Schmidt Gonçalves
de Almeida, encaminhando ao autos ao DERJA/REFIM, "para o obséquio de proceder às averiguações
cabíveis junto àquela Financeira" (fls. 1076)~
34. Recebidos os autos da REFIM/RJ, providenciouse a expedição da "Ordem de Serviço nl' 00.023/83, de
14-1-83, uma sexta-feira incumbindo os Srs. Francisco
Carlos de Salles e José Carlos Batista de procederem à
Verificação na Coroa S.A- Crédito, FinanciilmeiüO-e
Investimentos (fls. 1078).
·
35. Em depoimento de fls. 1120, o Auditor Assistente
Sr. Francisco Carlos de Salles declarou que ele e os
membros de sua equipe "receberam com entusiasmo a
incumbência porque consideraram que havia chegado a
grande oportunidade de se constatar, efetivamente, as irregularidades cujos indfcios já eram veementes, e de conhecimento da equipe de fiscalização". Disse mais que a
sua missão seria facilitada porque já era detentor de "informações que- possibilitariam a comprovação da emissão de "letras frias" pela Coroa S.A -- Crédito, Financiamento e Investimentos.
36. Na segunda-feira, 17-1-83, os inSpetoreS Oêsi&nados dirigirãm::se à CoroàS.A ::....:c:récfito, Financiamento
e Investimentos, onde permaneceram por cerca de duas
horas e solicitaram :iOS então diretores Waldemar Raposo e Abram Zilbersztin a entrega da documentação· que
"possibilitaria a apuração dos- fatos".
37. Na tarde desse mesmo dia 17-1-83, o AuditOr Assistente Franciscô Carlos de Salles, enquanto nas depen:
déncias da REFIMjRJ, foi inforil1ado pelo Sr. Roberto
Ferreii'i, então respondendo pela Chefia da Divisão, de
que a Ordem de ServiçO nl' 00.023(83, que determinava
Veríficação na Coroa-~SÂ --~-CféClíto-, FinanciamentO e
Investimentos estava cancelada "porque existiriam razões de ordem política que desaconselhavam a realização
da VerificãçãOn:----
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38. Inquirido a respeito, o Sr. Roberto Ferreira declarou que o cancelamento da Ordem de_ Serviço nl'
00.023/83, de 14-1-83, ocorreu de instrução que lhe foi
transmitida, por telefone, pelo Sr. Deli Borges (fls. 1092).
39. O Sr. Deli Borges, que à época se encontrava no
Rio de Janeiro, em gozo de férias (fls. 1277), declarou à
Comissão que a suspensão da fiscalização se deu com a
anuência do Sr. DiretOr da DJMEC, a quem retransmitira, também por telefone, pedido nesse sentido formulado
pelo Sr. Assis Paím. O pedido do Sr. Assim Paim, ainda
segundo o Sr. Deli Borges, ter-se-ia baseado na alegação
d_e que estava em implementação na Coroa S.A- Crédito, Financi~mento e Investimentos sistema de computadorização _e que a empresa se encontrava submetida a auditoria, por auditor independente.
40. Declarações do Sr. Diretor da DIMEX às fls.
1263, registram que este "não se recorda de ter recebido
telefonema do Sr. Chefe do DEFIM sobre o assunto c
autorizõJçào da aludida suspensão". S. S• entretanto,
"lldmite que essa autorizõJçào poderia ter sido dada se assim o tivesse sugerido o Sr. Chefe do DEFIM, uma vez
que, até então, não tinham sido trazidas, ao conhecimento do declarante, quaisquer irregularidades envolvendo o
Grupo C oro a".
41. Cancelada a Ordem de Serviço n9 00.023/83 e
suspensa a fiscalização na Coroa S.A.- Crédito Financiamento e Investimentos, os autos respectivos foram devolvidos ao DEFIM, em 18-1-83 (despacho de fls. 1.077)
e, nessa unidade, confiados aos cuidados do funcionário,
Francisco José Silva de Carvalho, que recebeu instruções
do Sr. Deli Borges, no sentido de juntá-los "a uns dOssiês
da-Lima e Lima que estaYam em estudo nã Assessoria,
em conjunto com a DICOD" (fls. 1372).
42. Em 23-3-83, despacho do Sr. Deli Borges, que se
vê-reproduzido às mesmas fls. 1077, determinou ajuntada daqueles autos ao processo de verificação relativo à
Coroa S.A.- Distribuidora de Títulos e Valores Mobilíários.
43. õ-pr-ocisso de verificaçãO relativo à Coroa s.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários_
errcontraYa-se no DEFIM, pendente da conclusão do levantamento iniciado naquela empre..<>a pelo inspetor José
Luiz e auditor José António, em novembro de 1982 (item
32 retro).
44. E;, 3-3-83, aquele processo recebeu o parecer de
fls. 264, da lavra do auditor José Antonio, em cujo teor
se_afirnla haver sido constatado "que a Coroa S.A. -Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários manteve,
no período de dezembro/79 a março/82, uma cor"ita bancária de n~' 160.218 (. .. ), no Banco Nacional S.A. --:
Aaência Primeiro de Março, Rio de Janeiro- RJ, sem o
d;vido registro contábil, caracterizando, dessa forma,
crime de sonegação fiscal capitulado nos artigos 743 e
'744 -do RIR, além de infração às normascontãbeis editadas por este Banco Central".
E conclui o parecer:
-·----Assim, após a efetiva Comprovação dos desvios de recursos, só nos resta sugerir a adoção da medida de praxe,
ou seja, comunicação do fato à Secretaria da Receita Federal, conforme determinam as normas fiscais vigentes".
45". Não houve comunicação do fato à Secretaria da
Receita Federal. Correspondência firmilda pelo Sr.Assis
Paim e outro, na data de 23-3-83, em nome da Coroa
Administração e Participações Ltda., foi dirigida ao
Banco Central, encaminhando fotocópia do DARF" relativo ão recolhimento do Imposto de Renda devido".
(fls. 357 /358).

46. No mesmo dia 23-3-83, por meio da "cota" de
fls~ 356;-o Sr. Chefe do DEFIM s_ubmeteu o processo da
co·rõii S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobifiários (pt. 7140475) à ecisào do sr. Diretor da DIMEC,
manifestando-se de acordo com o·parecer deJ-3-83 d-o
auditor José Antônio (referido no item 44 retro), mas
ressaltando que "a Coroa se antecipou à medida que

vem sendo posta em prática por este órgão (comunicação à SRF), providenciando o recolhimento espontâneo.do imposto inerente, conforme- comprovante anexo

47. O "processo" foi levado em mãos pelo sr. Deli
Borges ao sr. Diretor da Área (declarações deste às fls.
i2.62/i263), "ocasião eril que lhe foi exibida apenas a fls.
356 destes autos, fazendo crer( ... ) que todo o assunto di- _
ziu respeito exclusivamente à falta de recolhimento do
imposto; em conseqüência, ante a comprovação do recolhimento espontâneo ou imposto inerente, conforme assinalado no próprio Parecer da Chefia do OEFIM, não
seria necessária a comunicação do suposto ilícito à SRF,
que teria perdido o objeto".
48. Terá sido essa a razão por que, ainda no dia 23-383, e no rosto da mesma "cota" de fls. 356, o Sr. Diretor·
exarou o seguinte despacho: "Arquive-se, ante o recolhimento espontâneo do imposto inerente".
49. S decisão do sr. Diretor seguiram-se despachos
de "ciência", também datados de 23-3-83, circunstância
que evidencia terem sido praticados, no mesmo dia, 7
(sete) atos distintos, relativos a um mesmo processo,
numa sucessão iniciada no Rio de Janeiro e concluída
em Brasília. Além disso, foi ainda no dia 23-3-83 que aõ
referido PL 71404/5 foi determinada a juntada dos autos
relativos à Coroa S.A. - Cféditá, Financiamento e Investimentos, pendentes de solução no DEFIM desde 181-83; conforme assinalados no-s itens 41 e 42 retro.
50. Essa coincidência de datas deu ensejo ao comentário do sr. Diretor da DIMEC "sobre tanta eficiêncía e
presteza, num assunto tão_~omum", como reg~stra o_expedientC DIMEC-83/093, de 8-1 I-83, dirigido a V. Ex•
(fls. 367).

~

51. -Importa -realçar que interpretado o "arquive-se"
ex arado pelo sr. diretor da DJMEC, às fls. 356 destes autos, como alcançando toda a matéria contida no PT
7140475 (declarações do sr. Deli Borges às fls. 1245),
deram-se por encerradas as pendências relacionadas com
a Coroa S.A.- Crédito, Financiamento e Investimentos
e a Coroa S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, seguindoRse o arquivamento dos autos respectivos.
52. Essa interpretação extensiva adotada pelo DEFIM
foi veementemente censurada pelo Sr. Diretor da DIMEC, que a reputou calcada em procedimento administrativo "grosseiramente forjado" (fls. 364).
- 53. ConSuma-do o arquivamento dos autos relativos
- à Coroa S.A.- Crédito, Financiamento e Investimentos
e à Coroa S_.A., Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novos fatos relevantes envolvendo o Grupo Coroa vieram a ocorrer em fins de maio do ano em curso.
54. Consoante depoimento do sr. Iran Siqueira Lima
às- fls. 1228, na noite do dia 30-5-83 recebeu telegrãma do
Gabinete da Presidência deste Órgão, recomendando
q~:~e aguardasse nas dependênçias do DEM EC"a presença
do sr. Assis Paim Cunha, que naquele momento estava
se "deslocando do Palácio do Planalto para o Banco
C~ntral''.

55. No confato eom o sr. Assis Paim, o sr. Iran Siqueira Lima foi informado de que a Coroa S.A. Corretora de Valores, estava se defrontando com problemas de
liqUidez e que nece.'>Sitava de obtenção de assistência fi~
nanceira da ordem de vinte e cinco bilhões de cruzeiros.
Esclarecendo ao sr. Assis Paim que o assunto não era de
sua alçada, o sr. _enefe do DEMEC, contactoU com os
srs. Deli Borges e Walbe_r José Chavantes solicitando o
comparecimento de_ ambos em seu Gabinete.
56. Por volta das. 22:00 hor_as do mesmo dia 30-5-83,
reunidos no Gabinete do DEMEC os srs. Iran Siqueira
Lima, Deli Borges, Walber José Cbavantes e Assis Paim
Cunha, foi o assunto debatido entre os presentes. São divergentes as informações colhidas por esta Comissão
acerca do diálogo havido _entre os srs. Chavantes e Deli

0416

D!ÃRIO
00 CONGRESSO
NACIONAL (Scção !l)
-

Sexta-feira 30

Borges, envolvendo as instituições do Grupo Coroa. Declararam os srs. Iran Siqueira Unlã (fls. 1228/1229) c

Deli Borges (fls. 1249) que este último foi indagado pelo
sr. Chavantes especificamente sobre a situaÇ5o da Coro:.'!

S.A.- CorrctOnlde Valores. Já_o Sr. Chavantes declarou (fls. !267) que, por mais de uma vez, antes, durantes;.
após a reunião, a sua indagação ao __s_r._ Q_eli Borges
referiu-se à situação de todo o Grupo Coroa.
57. Divergentes, por igual, são as informações acerca
da resposta que teria sido dada pelo sr. Deli Borges. Segundo o sr. lran Siqueíra Lima e o próprio sr. Deli Borges, a resposta do sr. chefe do DE FIM limitou-se a informar ao sr. chefe do DEBAN que a Coroa S.A.- Corretora de Valores havia sido_ inspecionada recentemente, e
que nnda de mais gmve foi detectado (fls. 1229 e 1249). A
seu turno, o depoimento do sr. Chavantes registra que,
em resposta a sua pergunta sobre a situação do Gr)JpO
Coroa, o sr. Deli Borges teria reafirmado 'que se tratava
de um acidente_ de percurso, que deveria ser solucionado
num espaço de vinte dias''.
58. Aos entendimentos mantidos, seguiu-se telefonema do sr. Chavantes ao díretor da DIBAN, sr. Antônio
Chagas Meirel\es, já por volta das 23~0 horas, ocasião
em que este, colocado a par dos entendimeritos h-t!vidos e
do valor da assistência financeira pretendida pelo sr-. Assis Paim Cunha, que ultrapassava a alçada da Chefia Oo
DEBAN, recomendou ao sr. Chavunles que aguardasse
o dia seguinte~ "quando seria solucionado o problema de
liquidez" (fls. 1267 e 1292).
4

59. Releva destacar, a propósito, que, conforme declarações de fls. 1291, o sr. Diretor da DIBAN jâ tírihâ
tomado conhecimento da natureza do problema enfrentado pelo Sr. Assis Paim- qUando se encontrava no Palácio do Planalto, em reuniãO á que se faziam pfesentes os
Srs. Ministros Antônio Delfim Netto e Emane Galvêas,
o então Presidente do Banco Central, Sr. Carlos Geraldo
Langonis, além do próprio Diretor Meirelles.
60. Naquela oportunidade, interrrompendo a reunião, o Sr. Secretário-Geral da SEPLAN, Sr. José Flávio
Pécora, informou aos preseiltes que o sr. Assis Paimque estaria em sala contígua- o havia procurado para
informar que não conseguira ''zerar" o seu caixa naquele
dia. Ainda segundo as mesmas declarações de fls. 1291,
após a discussão do assunto, os ministros Delfim e Galvêas "pediram-que o Banco Central tomasse conta do
problema apresentado então pelo Grupo Coroa", em razão do que o sr. Diretor da DIBAN solicitou ao sr. Pécora para "encaminhar o Sr. Assis Paim ime_d.iaian1e-ilte ao
Dr. Chavantes, Chefe do DEBAN, para que este último
verificasse o que estava ·acorrendo".
61. Na manhã seguinte, dia 31-5-83, O Diretor Meirelles procurou o então Presídente do Banco Centi'al, Sr.
Car!OS'Gc!raldo Langon-i "para infOi-mar.:the o ocorrido,
as informações que obtivera ·da Inspetoria e alçar à decisão do declarante à sua superior consideração''.Jâ deci·
dira, então, o Diretor Meirelles. "tendo em vista o porte
do conglomerado CoroajBrastel e as impresvisíveis Con.:-seqilências que adviriam pira o mercado financeiro da
quebra dQ "Grupo", pelo atendimento dO pro-blema de
líquidez apresentado, "através de empréstimo dentro da
modalidade da Resolução- n<:> 374, do Conselho ~one
tário Nacional, para a Coroa S.A. - Crédito FiilariCiamento e Investimentos".
62. Com á conCordàrida: ãoeiltão Presidente deste
Banco Central, Sr. CarloS Geraldo Langoni, "que secomunic_ou, então com o Ministro Galvêas", o Diretor
Meirelles "autorizou o Sr. Chavantes- a realizar a operação dentro da sistemática da Resolução n<:> 374, do
Conselho_ Monetário Nacional" (fls. 1292).
63. Consumou-se, no mesmo dia 31-5-83, a autoriZada operação de empréstimo, no valor de vinte e cinco bilhões de cruzeiros, cabendo destacar, por relevante, ter
sido a empresa dispensada do cumprimento da exigência

regulamentar de apresentação prévia de plano de desímobnização da operação'', consoante depoimento do Sr.
Chefe_dQ_DEBAN. Alternativamente, ainda seg:u_ndo o
mesmo depoimento, foi exigido do acionista controlador
do Grupo, Sr. Assis Paim Cunha, ..o compromisso de
caucionar .as ações de sua propriedade na holding do
Grupo, até que se processasse a avaliação e o exame _da
documentação pertinente( ... ) dos imóveis de propriedade de uma ou mais empresas do Grupo Coroa, que passariam a reforçar a garantia do contrato de empréstimo
em questão, conforme documentos juntados aos autos
(ns. 1276 a 1278)".
64. Constam das declarações do Sr. Chavantes e do
Diretor Meirclles (fls. 168 e 12n) que~ nOS dias SubseqUentes ao fato, foi solícitado ao sr. Deli Borges. em reiteradas oportunidades, a realização de inspeções naCoroa S. A.- Crédito, Financiamento e Investimentos e na
Coroa S.A. -Corretora de Valores e que, em face dos
insistentes pedidos, o-Sr. Deli Borges entregou ao Sr.
Chavantes os pareceres dos auditores jndependentes
Mário Rocha Auditores Associados, datados de 3!-1083, relativos aos balanços de 31-12-82 daquelas empresas
(fls. 1273 e 1274).
65. Nova assistência financeira, desta feita no valor de
cinco bilhões de cruzeiros, veio a ser-concedida à Coroa
S.A.- Crédito, Financiamento e Investimentos, no dia
21-6-83. Na véspera desse dia, o Sr. Chavantes ha\.'Ía sido
"novamente procurado pelo sr. Deli Borges,que lhe informava a necessidade de nov-o suporte de recursos à Coroa Corretora. tendo em vista que aquela instituição não
teria conseguido zerar suas posições( ... )". O_assunto foi
imediatamente levado, pelo Sr. Chayantes, ao conhecimento do Diretor Meirelles, que já fora cientificado do
problema pelo Sr. Alvaro Leal, que, antes, já o prOcurara, em nome do Sr. Assis Paim, no Gabinete da DIBAN
(9fls. 1268/9 e 1293).
66. Na manhã do dia 21-6-83, _em reunião realizada
no Gahínete da Presidência do Banco Central, à qual se
fizeram presentes o então Presidente Sr. Carlos Geraldo
Langoni, o Diretor Meirelles e o Sr. Chavantes, foi a pro~
vada a concessão da nova assistência financeira à Coroa
S.A.- Crêdito, Financiamento e Investimentos, novalor de cinco bilhões de cruzeiros. Conforme declarações
do Diretor Meirelles, às fls. 1294~ "não foram s_Qlicitadas
garantias adicionais da Coroa C.F.I., uma vez que aquelas existentes eram suficientes para a cobertura desse empréstimo".
67. Durante essa mesma reunião, decidiu o Presidente
Langoni buscar uma solução de mercado para o Grupo
Coroa, convocando a Brasília o Sr. Ângelo Calmon de
Sá e designando o Sr. Chavantes para, no Rio de Janei-_
ro, "dar início às transações tendentes à abs_orção do
Grupo Coroa pelo Grupo Econômico" (fls. 1269).
68. Na data de 22-6-83, iniciaram-se, no Rio de Janeiro, as negociações, em reunião promovida pelo Sr. Chavantes presentes, além do Sr. Chefe do DEBAN, os Srs.
Francisco de Sá Juníor e Carlos Brandão, pelo grupo
EcOnófnico, e o Sr. Assis Paiol Cunha e dois dos seus advogados, representando o grupo Coroa. Consoante _depoimento do Sr. Chavantes,(fls,. 1270), o Sr. Assis Paim
Cunha terminou por admitir que havia algumas dificuldades nas rubricas do Aüvo da Coroa C.F.J., deixando o
Sr. Chefe do DEBAN com a nítida impressão de que havia problemas a serem esclarecidos. Diante do impasse,
deu-se por encerrada a reunião.
69. No dia seguinte, 23-6-83, compareceram ao Gabinete do Sr. Nélson Quaresma Brandão, Chefe do REBAN/RJ, convocados pelo Sr. Chavantes, os inspetores
da ár~ bancária, ocasião em que o Sr. Chefe do
DEBRAN foi por estes informa~o da existência de graves ittegularidades no Grupo Coroa, "não constatadas
oficialmente em razão de estarem impedidos de realizarem inspeção no referido Grupo". Tals fatos foram, na
tarde do mesmo dia, confirmados pelo Inspetor da RE-

FIM/RJ. Sr. Joaquim Ramo:; Júnior, ao Sr_. Chavantes,
que os levou ao conhecimento do _Presidente Langoni
(fls. 1270).
70. Jú cm 24-6-83, o Sr. Francisco de Sá Júnior,-do
Grupo Económico. teria obtido do Sr. Assis Paim Cunha a informação da existência de um "furo" na Coroa
S.A.- Crédito, Financiamento e Investimentos de cerca
de duzentos bilhões de cruzeiros, informação essa que
t-ranSmitiu ão Sr. Chavantes, jã então em Brasília, e ao
Dirctor Meírelles, que se encontrava no Gabinete do Minjstro Galvêas, no Rio de Janeiro. O Ministro Galvêas e
o Presidente Langoni foram, então, cientificad_os pelo
Diretor Meirelles do ocorrido (fls. 1270 e 1294).
71. Consta também do depoimento do Diretor Meirel\es (fls. 1294) que, ainda no dia 24-6-83, foi procurado
em seu Gabinete da DI BA N, no Rio de Janeiro, pelo Sr.
Deli Borges, ocasião em que o Sr. Chefe do DEFIM lhe
informou que havia descobertO "um rombo de mais ou
menos cinco bilhões de cruzeiros na Coroa S.A. -- Crédito Financiamento e Investimentos. "Contemplado
com a informação de que o Sr. Assis Paim havia confessado, momentos untes, ao Sr. Francisco Sá, a existência
do "rombo" de duzentos bilhões dec_ruzeiros,"o Sr. Deli
Borges. ainda segundo as mesmas declarações, manteve
contato-telefônicO com o Sr. Assis Paim, no qual sequeixou que "ele, Assis Paim, havia traído a confiança dele,
Deli Borges".
72. No curso desses acontecimentos, prosseguiam os
trabalhOs de consolidaç~o das derTIÕnstraçôes financeiras das institUições do Grupo Financeiro Coroa, iniciados em 23-6-83 e concluídos em 26-6-83, com a apresentação do relatório que serviu de base para a edição, pelo
Presidente Langoni, do ato determinando a intervenção
dõ Banco Central no Chupo Cciroa, no dia 17-6-83 (fls.
1012. 10r9 e 1272).
73. Assim descritos os fatos mais relevantes, relativamente -ao objeto da sindicância, julga-se esta C~missão
em condições de oferecer a V. Ex• a seguinte
APRECIAÇÃO
74. Como anteriormente salientado na "Síntese Cro·
no lógica dos Fatos", desde novembro de 1979 a fiscalizaÇão deste Órgão apurou e levou ao conhecimento dos
escalões superiores as irregularidades constatadas nas
atividades exercidas pelo Grupo Financeiro Coroa.
75. A partir de simples comentários de alerta sobre
as dificuldades de ordem administrativa e financeira, que
tornavam os registras contábeis de Grupo pouco confiáveis, até a cabal demonstração da descoberta de "CAIXA 2" na COROA S(A. - DISTRIBUIDORA DE
TlTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e a denúnica
de fortes indícios da emissão de letras de câmbio .. frias"
pela COROA(SA - CR~DITO, FtNANCIAMENTOS
E INVESTIMENTOS, Os inspetores e audítores desta
Autarquia atuaram com a presteza c a eficiência que seriam de se exigir.
76. De realçar, a propósito, que quando impedida de
exercer fiscalização direta nas empresas financeiras do
grupo Coroa, mais especificamente na COROA S.A. CR~DtTO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, a equipe de fiscalização procurou sensibilizar a Divisão __regional de Fiscalização Bancária - REFIB/RJ,
com_ o in~uito de provocar uma inspeção integrada, capaz de avaliar a real situação do Grupo.
77. Conhecidos esses fatos e analisados o comportamento e o grau de responsabilidade de cada um dos diversos personagens envolvidos no episódio, pôde esta
Comissão observar qtre-nenhuma omissão ou falta de diligência caberia imputar-se aos fiscalizadores, a flível de
exe~ção.

78. O mesmo convencimento, entretanto, não ocorre
quanto à atuação dos escalões superiores do Banco Central, a partir da Chefia da Divisão Regional de Fiscalização do Mercado de Capitais REFIMfRJ, então exer-
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cida pelo SR. Devanildo de Oliveira, daí evoluindo para
a Chefia do Departamento de Fiscalização do Mercado

de Capitais DEFlM, na pessoa do Sr. Deli Borges e alcançando, até, a própria Diretoria da Área de Mercado
de Capitais, titulada pelo Sr. Hermano Wagner Wey.

79._ De fato, ora porque, em tomando conhecimento
das denúncias que, lhes eram formuladas pelos níveis subalternos não adotaram as providências que a gravidade
dos fatos estaria a exigir - ou atê impediram que essas
providências fossem adQtadas - ora porque se mantiveram incompreensivelmente alheios aos prenúncios de
uma crise_ que já se cvideiiciava pelos coin-etliãrios__.do
mercado, foram os escalões superiores do Banco Central
antes nomeados que inibiram uma ação fiscalizadora
mais cftcaz por parte deste órgão.
80. Paralelamente, cabe aqui consignar o elevado
grau de comprometimento do então ex-Diretor da Ãrea
Bancária --DIBAN, Sr. Antônio Chagas Meirelles na
concessão da assistência financeira de trinta bilhões de
cruzeiros à COROA S.A. - CR~DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; que veio a·ser deferida·
à margem da regulamentação pertinente (Resolução n9
374, do Conselho- Monetário Nacional}.
81. Embasam essa opinião alguns exemplos marcantes colhidos no curso desta sindicância, os quais, para
melhor visualização de V. Ex• permitem-se os signatários
comentar:
i ' - DO INCIDENTE RELATIVO A DESCOBERTA DO "CAIXA 2'" NA COROA S.A.- DTVM.
a)- Há fortes indíciOS-de que, ao manifestar-se favoravelmente à concessão do prazo de 90 dias para a reformulação de procedimentos na área administrativa do
Grupo Coroa, o Sr. Deli -Borges já_ era_sabedQr da exístência de "CAIXA 2" na COROA S.A. - DTVM.
Essa informUção·; eiüretanfo, teria sido omitida ao Sr.
Diretor da DIMEC, quando de seu despacho sobre o pedido, em 04-_05-82;
b)- consta, ademais, que o Sr. Devanildo de Oliveira
também tinha conh~;cimento da irregularidade, uma vez
que, ao ser dela cientificado pelos Srs. Roberto Mauro
Azevedo de Carvalho e Manocl Messias de Aquino, na
manhã do díã I0-05-82, teria deClarado, perante aqueles
senhores, algo como "justamente isto não pOderia tef
acontecido";
c)- em renião realizada ria REFIMjRJ;- no dia ll05-82: o Sr. Deli Borges, acompanhado do Sr. Devanildo
de Oliveira, recebeu informações direta dos fiscilizadores acerca da mencionada irregularidade, àquela altura
já devidamente documentada, ao que lhes teria respondido que "engavetaria" o relatóri(f-respCdiVã---:
O assunto não foi levado ao conhCcimento do Sr. Direter da DIMEC, Sob o argurric!nto de que a matéria ainda demandava a realização de novas buscas. O certo é
que a gravidade do ocorrido exigia imediata comuni·
cação à autoridade superior, máxima após o despilcho de
04-05-82, do Sr. Diretor da DIMEC.
DOS IND!CIOS DE EMISSÃO DE "LETRAS
FRIAS" PELA COROA S.A. - CF!
a)- A par da suspeita levantada pelo inspetor José
Luiz Pereira Neves no relátório de fls. 1064, sobre a Corretora Lima, e Lima, dando conta da emissão de "letras
frias" pela COROA S.A.
CFI e das alusões no mesmo sentido feitas pelo inspetor
Ivo Sarmento Carrara, VEAB de 24-9-82 (f1s. 1.141), os
balancetes da financeira relativos aos meses de fevereiro
e agosto de 1982, inclusive o balanço de junho de 19.82,
acusaram evidente descompasso entre as rubricas .. Aceites Cambiais" e "FinanCiãffielitos";
b)_essa anomalia foi levada ao conhecimento do Sr,
Diretor da DIMEC,_segundo suas próprias palavras, por
intermédio de outra iristituiçUo do mercado.
Tal fato~ nO-entender dU tOmlssão, reclamai-ia profunw
das investigações da área de fiscaliz:Jçào, com vist:Js à
mais ampla apuração das suas causas e determinação das
providências que·se fizessem necessárias.. Em vez disso,
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satísfez-se S. S• com simples informação ve_-rba.l.do Sr.
Chefe do DEFJrvt, alguns meses após, de que a situação
estava regularizada.
3'- DA_SUSpENSÃO DA FISCALIZA CÃO NA
COROA S.A.- CFI
a)Os motivos que deram causa à ordem de realização
da inspeção na COROA S.A.- CFI, em 14-_1~83,_ bem
exp\icitudos nos autos, prendiam-se à informação de que
a mencionada finanCeira "vinha emitindo letias de câmbio em duplicidade, sendo uma numeração remetida
para o Sul do País, outra para o Norte, a fim de eliminar
o risco de girarem na mesma praça duas letras de câmbio
com o mesmo _número":
b)curiosamente,.todos os despachos exarados no pr9cesso. culminando com a recomendação ao Sr. Chefe da
REFIM/RJ de que se procedessem às averíguaçõ_es cabíveis junto àquela financeira, foram da lavra de comissionados em exercício.
- De causar estranheza, a propósito, o fato de que o Sr..
Deli Borges, que se encontrava em gozo de férias, no Rio
de-Janeiro, tenha sido imediatamente localizado pelo Sr.
Assis Paim e deste ouvido alegações quanto à implantação de sistema de computalização em suas empresas
como razão bastante para que fosse determinada a suspensão da inspeção recém-iniciada.
Ã Comissão pareceu inexplicável, por fim, que tal alegação do Sr. Assis Paim tenha sido acolhida sem _restrições pelo Sr. Deli Borges e, pássivelmente, pelo próprio Sr. Diretor da DIMEC, consoante o admite cm seu
· depoimento, sem que qualquer deles procurasse inteirarse sequer das razões determinantes da inspeção já em
curso~

4'- DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RELATIVOS A COROA S.A.- DTVM, EM FACE DO RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO IMPOSTO INERENTE
a) Informam os autos que o tributo em questão dizia
respeito ao Imposto de Renda;
b)o DARF, então apresentado em fotocópia pela Coroa--· Administração e ParticipaÇões Ltda., indicaildo
coffio -contribuinte a SNCI - Sociedade Nacional de
Comeiciafi:Zação lnte"grada Ltda., apresentava-se eQl
péssimas condições de legibilidade;
c)cín momento algum se indicou qual a base de c~lcuIo- dõ imposto dev-idO.
·
~Em tais Condições, não seria lícito ao Sr. Deli Borges
deduzir, em parecer dir-igido ao Sr. Diretor da DIMEC,
que a coroa se antecipara- à medida que vinha sendo
posta -em prátiCa por este Órgão -(coinunicrição à SFR);
providenciando o recolhimento do imposto inerente.
Não parece razoável, por igual, que o Sr. Diretor dil
DIMEC haja -referendado aquela_dedução do Sr. Deli
BÕ~ges e determinado o arquivamento dos autos, por lhe
falecer competência em matéria fiscril.
Objetivamente considerados, por conseguinte, tant9 o
procedimento do Sr. Deli Borges quanto a decisão do Sr.
Diretor da DIMEC, configuraianl iÍldiscutível exorbitância no exercfcio de suas respectivas funções, irrelevante, para esse efeito, suposta manipulação do processo
para Jflduzinien-to a erro.
Assinale-se, por oportuno, que, consoante documento
de fls. 1148 a 1154, suspeitas da.maior gravidade põem
cm dúvida a autenticidade do DARF apresentado a este
Banco Central.
5•- DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DE TRINTA BllHOES DE CRUZEIROS A COROA S.A.CFI
a)- De acordo com a ResoluçãonQ374,de9~4-76,do
Conselho Monetário Nacional, a assistência fiitan~ira
do Banco Central a Bancos de Investimento e à Soiciedades de Crédito, FinanCiamentO e Investimento, para
atendimento de suas necessidades eventu_ais .de li_quidez,
tem por limite valor COrrespondente a 3% (três) por cento
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das depósítos e/ou aceites cambiais constantes do baw
lanço da instituição interessada;
b)em carãter ~::xcepciorJ.al, é admitida a concessão de
empréstimos suplementures, com base em limite adicio~
nal idêntico ao referido na alínea anterior;
c)além dessas concessões+ prevê ainda a citada resolução o atendimento de efetivas necessidades de liquidez
que superem o limite adicional antes aludido, mediante
exame de cada caso, obrigando-se antecipadamente a
instituição a apresentar plano de desmobilização de seus
ativos ou de pessoas a ela ligadas, o qual deverá ser concretizado no prazo mâximo de 180 (cento e oitenta) dias;
d)observados os parâmetros regulamentares, a assistência financeira à Coroa_S.A. - CFI, não poderia ultrapassar a cifra de Cr$ 2.720 milhões, montante correspondente ao dobro do percentual de 3% dos seus_ aceites
cambiais registrados em seu balanço de 31-l2w82, ressalvada a exclusiva hipótese da alinea "c" precedente.
Portanto, a assistência financeira de trinta bilhões de
c-ruzeiroS coilcdida à COROA S. A.- CFf não se reari~
zou na confOrmidade das normas regulamentares pertinentes.
Não houve prévíã"-iipresentação de plano de desmobilização de ati vos e o que parece mais grave, não se exigiram garantias reais compatíveis com o vulto da operaçãO. Na verdade, o que se obteve do Grupo beneficiado, alêm das garantias pessoais de seus diretores, fói
carta-_compromisso de fls. 1280, por meio da qual o Sr.
Assis Paim prometia caucionar 93% das cotas do capital
de todas as empresas do Grupo até que se processasse a
avaliação dos imóveis de propriedade de uma ou mais
empresas do Grupo, que passariam, então, a garantir o
empréstimo em qUesHio.
QLtcr-nos parecer equivocada, por isso, a declaração
do Sr_, _Diretor da DIBAN, ao afirmar que, "por ocasião
da concessão do _empréstimo de cinco bilhões de cruzeiros, não foram solicitadas garantias adícionais da
ROA S.A.- CFI, uma vez que aquelas anteriormente
existentes eram suficientes para a cobertura desse empréstimo".

co--

De mais a mais, sabia-se que o problema de liquidez,
na ocasião da operação, se dera na Coroa corretora.
Dest8rte-, o Que se procurou com a ponte de recursos feita dU_ COROÃ S.A.- CFI, foi contornar. os óbices legais e regulamentares que inadmitem a assistência financeira do Banco Central às sociedades corretoras (art. 12
da Lei n' 4.595/64).
A proPósito, a Lei nQ 4.717/65, que regula a Açào Popular, reputa como danoso ao patrimônio desta Autar~ qui a e, nos seus dizeres, nulo "o empréstimo conc-edido
[!elo Banco Central do Brasil com desobediência de
quaisquer normas legais, regulamentares, regimentais ou
constantes de instruções gerais" (lei citada, art. 49, inciso
89, all_i-tea "a"). E a mesma (ei, em seu artigo 6Q, enumera_
comQ sujeitos passivos da Ação Popular "as autoridades, funcionários oU administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que. por omissas, tiverem dado oportunidade à
lesão ... ".
82. Feita -a apieciação desses fatos, que bem sintetizam os antecedentes que culminaram com a iritervenção
governamental no denominado Grupo Coroa, -e po-f
tudo o mais_que conseguir ver, ouvir e sentir, em termos
de sindk:áncia, conclui e opina e.c;ta Comissão:
I - Pela rejeição de quaisquer imputações à equipe de
fiscalização desta Autarquia (inspetores e auditores) que,
na execução de seu mister, comportou-se com lisura, dedicação e competência, apontando, tempestivamente, as
irrCgularidadeS Verificãd<is -nas empresas do Grupo Coroa, malgrado as dificuldades encontradas no desempenho de suas funções.
II- Pela imediata a-bertura do processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades do fun-
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cionário Deli Borges, matricula n9 2.361.520-6. em face
do seu envolvimento nas diversas irregularidades evidenciadas no curso dos trabalhos desta sindicáncia. Imputa-

lhe esta Comissão Comportamento desidios_o no desempenho das respectivas funções (CL T, art. 482, letra "e";

desatendimento dos deveres impostos pelo Estatuto dos
Funcionários do a·anco Ceiúral, no seu artigo 107, espe.cialmente os de lealdade ao Banco Central (inciso 1), e o
de levar ao conhecimento da autoridade imediatamente
superior a que estiver subordinado irregularidade de que
tiver ciência em razão-do cargo ou da função (inciso X).
Além disso, sua particular atuaçào nos episódios da suspençào, por 90 dias, da fiscaliw.ção-direta nas empresas
do Grupo Coroa c do reconhecimento espontâneo do
Imposto de Renda, assim como gestões realizadas enquanto em fériis, visando à suspensão da inspeção -iniciada na Coroa S.A.- CFI, podem constituir indícios
da prática de advocacia administrativa (CP., arL 321).
Por outro lado, a não determinação da retomada da fiscalização dircta nas empresas do Grupo, a pOS-O decUrso
dos 90 dias de suspensão, pode configurar indício da prática de prevaricação (C.P., art. 319).
III - Pelo posterior encaminhamento dos autos ao
Departamento Juri_dico dcs_ta Autarquía, com-vistas ao
exame da necessidade de comunicação ao Ministério
Público de evcntu<tis deli_tos acaso imputáveis aos Senhores

- DEVANILDO DE OliVEIRA, ex-Chefe daREFIM/RJ: pela ncgligê"rida na toriiadU de providêllcias de
sua alçada, eis que, dispondo de podere:; para mandar
pn1ceder às inspeções e Yerificações necessárias, não o
fez, limitan_d_o-se_a uma passividade incompatível com o
cargo exercido. Há indícios de que tenha sido movido
por sentimentos de ordem pessoal, porquanto, depois de
aposentado, passou a prestar serviços profissionais a
uma das empresas do Grupo Coroa/Brastel. Tudo isto
pode configurar, em tese, delito de Prevaricação-(C.P.,
art. 3 19).

-ANTONIO CHAGAS MEIREllES, ex,dirctor
da DIBAN: por haver autorizado a concessão da assis~
tência financeira_ de trinta bilhões de cruzeiros à COROA CFI, em desacordo com as normas regulamentares
pertinentes e sem a-exigênciã de garantias reais compatíveis com o vulto da operação. Tais circunstâncias podem
configurar, _em te.'ie.,_o_dclito de prevaricação (C.P. art..
3 19), m{odme em virtude da comentada participação dos
Srs. José Flávio Pêcora e Álva-ro ArmãnõO Leal nas neg:ociaçãos, incidente capaz de denotar que a decisão te-nha sido adotadu para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.
- HERMANN \VAGNER WEY, Díretor da DIMEC:a) pelo comportamento o missivo em que incorreu
na condução e acompanhamento dos ass_untos afetos ao
DEFIM, sobretu_dQ porque fora compelido a aceitar na
Chefia daquele Departamento, por injuções superiores
que não quis identificar, o Sr .. Deli Borges, pessoa que
não era de sua preferência para o cargo; b) por sua inexplicável decisão de· mandar arquivar os autos em que se
propunha comunicação à Secretaría âa Receita Federal
dos indícios da prática de sonegação fiscal pelos administrudores da COROA S.A.- DEVM, orientação contrária. inc-lusive, a--proCedimentos - determinados por
S.S• em casos análogos (ns. 1322); c) pela faltade diligência demonstrada ao tomar conllecimento, por terceiros. dos indícios de_emissào de letras de_ câmbio .-.--fria"s",
evidenciados pelos descompassas entre as rubricas "Aceites Cambiais" e "FinanciamentoS" em b_alancetes_ da
Coroa- S.A. - CFI; d) pelo comportamento desídioso
nos diversos despachos e decisões envolvendo instituições do Grupo Coroa, geralmente consumados sem
quaisquer questionamentos ou averiguações prévias que
lhe ensejassem maior conveneimCntO. Obviamente, se esses atas de omissão ou desidia tiVerem sido motívados
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por sentimentos de ordem pessoal, configurado, também, estaria, em tese, o delito capitulado no art. 319 do

C.P.
83. Além das providências-sUgerTdis, esta COmissão
cumpre o dever de inteirar V. Ex• de o~tros fatos que lhe
chegaram ao conhecimento no curso dos trabalhos da
sindicância.
84. São denúncias que constam do dossiê elaborado
pelo Sr. Deli Borges, ora constituindo as folhas 371 a 996
destes autos.
85. A gravidad-e da-s ocorrências ali relatadas e comprovadas por farta documentação estaria a recomendar,
segundo parece aos signatários, uma apuração imediata
e precisa. capaz de emitir uma avaliação correta da po~
sição do- Banco Central naqueles episódios.
86. Das diversas irregularidade:; apontadas, que a rew
lativa exigUidade do prazo para a conclusão desta sindicância não permitiu apurar, fixou-se a Comissão em algumas poucas, ora submetidas à apreciação de V. Ex•
87. A primeira delas diz respeito à matéria de natureza fiscal. Dado o volume de pendências envolvendo processos relativos ao IOC, houve por bem esta Comissão
solicitar à Chefia do Gabinete da DIMEC --relação dos
cnsos pendentes de despacho naquela Unidade Especial.
88. Em resposta, a DIMEC encaminhou à Comissão
as relações de ns. 1314/1316, de cujo rol foram pesquisados, por amostragem, quatro dossiês, de interesse, respectivamente, da BAMERINDUS S.A.- CFI, da SAFRA SA- CFI, da PARANÁ FINANCEIRA S.A.
- CFJ. e do BANCO IOCHPE DE INVESTtMENTO

S.A.

89. Nestes, confirmam-se as irregularidades denunciadas pelo Sr. Chefe do DEFIM, consoante o demonstram os _relatos a seguir:
I - BAMERINDUS S.A.- CFI
Nos autos do Pt. 5000228/8 I; foi expedida pelo DEFIM notificação de lançamento relativa a imposto devido c não recolhido. A notificada impugnou a notificação, mas o DEFIM manteve a decisão. Irresignada, a
BAMERINDUS impetrou recurso dirigido ao Conselho
de Co_ntribuintes. Neste momento, o Sr. Diretor wey.
avocou o processo, decidindo pela não incidência do
IOC, ffialgrado as opiniões do Próprio DEFIM e do DEJUR em contrário. O DEFIM, nada obstante, alertou o
Sr. Diretor para a irregularidade praticada, por despacho datado de 9~8·82, a partir de_quando não teve o processo ina:ís andamento, paralisado que estã.va, até a data
em que foi requisitado pelos signatários, nu DIMEC.
Abstraído o mérito da legalidade da Res. n"' 714 do
CMN, cm seu item I,já contestada pelo DEJU R no Pa~
recer _DEJUR nl' 250/82~- de 26-7-82, acostado àqueles
autos. podemos c'onduir, desde Jogo, pela irregularidade
do ato praticado pelo mencionado Diretor. Segundo disposições do Dec. n"' 7.0.235/72, então_em vigor, àautOri~
-d<Jde de I~ instância que decidiu pela exoneração do sujeito passivo quanto ao recolhimento do tributo caberia
o indeclinável dever de recorrer de oficio da sua decisão,
com a remessa dos autos à autoridade de 2• instância,
vale dizer, o Conselho de Contribuintes. Tal, entretanto,
não se deu, daí a gravidade do desvio funcional cometido.
JJ- SAFRA- CFI
_NPs autps do_Pt. 3708198/80~ constata-se que, antes
de expedidas as notificações de lançamento, houve por
bem o Sr. Diretor solicitar munisfestaçào do DEJUR a
respeito do assunto. O DEJUR concluiu pela incidência
do IOC, tendo aquele Departamento juntado cópia de
decisão do 2~" Conselho de Contribuintes em caso seme~
lhante, em que se decidiu pela incidência do imposto. O
parecer do DEJUR, dirigido à DIMEC, data de-4--8-82.
Até o dia em que foi entregue ã Comissão, o processo
respectivo permaneceu sem andamento, não se __sabe a
que título, fazendo periclitar os interesses do fisco_. pela

ocori-én-Cia-do prazo decadencial, com visfvel privilegiamenta do contribuinte faltoso.

III- PARANÁ FINANCEIRA S.A.- CFI
No caso do Pt. 5000351, o DEFIM/DIAUD, por intermédio da sua cota 82/T70, propôs a cunstituição do
crédito_ tributário relativo ao roc devido e não recolhi~
do, ao tempo em que comunicava que as operações enlão sob apreciação cçmtrariavam o art. 34 da Lei n9
4.595. A Chefia do DEFIM, em cota exarada em 14-1082, submeteu a matéria ao conhecimento do Sr. Diretor
Wey. Impunha-se, desde logo, pelo que dos autos se
pode observar, não só a constituição do crédito tributário (pai.il qUe os interesses do fisco não fossem postergados), assin1 como a instauração do processo adminis~
trativo destinado à apuração das irregularidades praticadas p-era íirii:íilceiiã- em questão e evei:JtU3.1 punição dos
resporisáveis. Nada ob~tante, o processo continuava sem
andamento n-~lDIMEC, até a data em qUC foi requisita. d? p~la Comissão.
IV_~

BANCO IOCHPE DE INVESTIMENTO SA

Ocorre praticamente o mesmo nos papéis que dizem
respe-ito ao Pt. 6833540. onde o OEFIM firmou posiÇão
pela tributação das operações praticadas pelo Banco em
referência, processo esse que a DIMEC remeteu ao DEFIM em 21-7-82, onde ficou sem andamento até l"'-1283, quando foi devolvido à DIMEC, sem manifestação
daquele Departamento, e sem que houvesse- sido consti·
tuído o crédito tributário.
Importa ressaltar, a propósito, que, em assuntoS de
natureza fiscal, o udniinistrudor público age, de modo
exclusivo, no exercício do poder vinculado que a lei lhe
concede, sem margem a considerações que seriam próprias dos atos administrativos discrii::iriários, óu seja,
considerações quanto à conveniência e oportui:lidade do
ato que dev-a ser praticado. O não atendimento de atas
de ofícios determinados pelo poder vinculado, quando
motivados por sentimentos de ordem pessoal, configura
o delito capitulado no art. 319 do Código Penal (prevaricaÇào}, o que deve ser devidamente sopesado, ouvido o
DEJUR a respeito, para eventual comunicação ao Ministério Público.
9o. A segunda irregularidade igualmente grave que
esta Comissão teve oportunidade de apurar refere-se a
processo administrativo instaurado contra a LAUPEANO S.A. -Corretora de Valores e ex-administradores
(Pt. 71 28099), noticiada às fls. 390 dos presentes autos (item 40 Oo do-ssiê encamin-hado a esta Comissão pdo -Sr.

Chefe do DEFIM).
91. Segundo c_o_ns_ta daqueles autos, o DEFIM/M
DIAUD, pelo parecer I-81/024, de 26-t-81, propôs a
inabilitação permanente dos Srs. ANTONIO LUIZ RI~

BEIRO CUPERTINO DE MIRANDA e ROBERTO
SANTOS LUAREANO, pela gravidade_ das infraç-Ões
con1etídas no comando da instituição. Foi proposta também a expedição de comunicação ao Ministério Público,
dando conta de ilícito penal que teria sido cometido pelos referidos administradores, e a expedição de comunicações à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio deJa~
neiro e à Secretaria da Receita Federal, em vista dos
indícios da prática de ilícitos fiscais, verificados no curso
da ução fiscalizadora do Banco Central. A abertura do
processo administrativo competente deu-se normalmente, Sem que o os in-diciadOS apresentassem Suas razões de
defesa.
92. Não obs.tante essas medidas revestirem o caráter
de atos de ofício, atas administrativos vinculados, enfim,
onde não se cogita de juízo do administrador quanto à
oportunidade e conveniência do ato a ser praticado, resolveu o Sr._Di_retor Wey submeter o assunto à consideraçãO do e~ião Presidente d_este Órgão, mediante o expediente DIMJ;C-81/029. Referidos autos permaneceram
na Presidência até 4-10-83, quando foram devolvidos à
DIMEC, sem que até o presente momento nenhuma pro-
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vidência fosse tomada, seja pelo mencionado Sr. Diretor,
seja pelo Sr. Presidente de então, Carlos Geraldo Langoni. Por se tratarem ditas providências de atas de ofício,
regrados, a omissão quanto a elas constitui -grave desvio
funcional, com rossíveis implicações na esfera penal, dependentemente da sua motivação (criffiC de prevaricação), cuja tlpicídade se exprime pelo fato de o servidor
público "retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício, o_u praticâ~lo contra ·disposição expressa áe
lei, para satisfazer a interi::Ssc oU a- sentirriento pessOal"
(Cõdígo Penal, art. J 19).
93. A respeito desses últimos fatos relatados, que
evidenciam o eiivolvimento do Diretor Hermano Wagner Wey e que poderiam vir a configurar, atê, a omiSs1io
do ex-Presidente Carlos Geraldo Langoni, a Comissão
opina no sentido de que seja ouvido o DEJU R, para examinar a eventual necessidade de comunicação ao Ministéríõ Público.
94. Ao encerrar 0 presente relatório, não podem os
signatários deixar de alertar V. Ex~ para outro fato referido pelo Sr. Deli Borges no dossiê que compõe as ns.
371 a 996 dos a.utos. Trata-se_ do arquivamento indiscriminado de processos administrativos punitivos, sob a
justi!icativa de se Imprimir nova filosofia aos trabalhos
de fiscalização desteúrgào._Ainda que as d_ecisões se ~ajam respaldado no Voto BCB 719/79, aprovadO pela Di~
retoria do Banco em sessão de 1_3_. 11-79, 0 fato- é que, se
os processos punitivos foram ínstaurados de acordo com
a legislação em vigor, falece competência à autoridade_
administrativa pãrã eximir-se -de aplicar a sanção cabível, pois a isto equivaleria o contornar-se a lei, a pretexto
de melhor cumpri-la.

SO agora, está sendo atendido, pois é a primeira vez
que- estamo& introduzindo esta prática no Senado mas,
salutar, que resulta justamente do pensamento manifestado nesta C_asa.
Na juSHficufiva dO Senhor Presidente da República ao
Congresso Nacional, para realizar visitas ao Marrocos,
depois de destacar que a Ãfrica constitui região de inte-ressc permanente para o nosso relacionamento interna~
cíonal, merecendo consideração prioritária Por parte do
Governo.
A justificativa destaca que apeSar de ter sido o pfiinei~
ro país da África com o qual estabelecemos relações di~
plomáticas, em 1906, (pouco antes do estabelecimento
- do protetorado francês) o intercâmbio eflti"e o Brasil e
Marrocos ainda não logrou atingir um nível de densidade compatível com a importância relativa de ambos. É
de prever-se que, em resultado _da próxima visita oficial,
o reladonam~nto bilateral venha a expanqir-se conside-ravelm_ente, com visíveis benefícios ~útuos.
A ampliação do enquadramento jurldico jâ existente
entre o Brasil e Marrocos, que se pretende promover, virâ proporcionar melhores condições ao desejado desenvolvimento do intercâmbio. Paralelamente, as conversações bilaterais que, no mais alto nível, serão efetuadas
acrescentarão o adequado ingrediente político para im·
pulsionar os vários projetas de cooperação já identiticB.dos. A seguir, Si. Preside"nte, na justificativa, com relaçào a visita à Espanha, destacamos que laços de identidade cultural, social e efetiva unem o Brasil à Espanha.
A primeira visita de monarcas espanhóis ao B-rasil, efetuada pelo Rei Juan Carlos I e pela Rainha Sofia, de 16 a
20-de maio do ano passado, representou passo sigriificativo na aproximação política dos dois países. Em retri95· -Invoca a Comissão, a propósito, 0 fundamentabuiçào a essa -Visita pretende-se atender ao conVite formulu.do pelo governo Espanhol.
do parecer de fls. 487 a 491 destes autos, da lavra do en~
tão Chefe do Departamento do Contencioso - DEA seguir, a justificativa estaria a vinda, já- anteriorCON, desta Autarquia:
Il).ente~.?.O Brasil do Presid_ente do governo, Adolfo Soa""''0 Qúe se quer preservar e defender na hipótese consíres e_ pçtras autoridades espanholas.
derada é a fiel observância das normas ditadas pelo íntePor fim, Sr. Presidente, enfattza que desde a Indepenresse público, fazendo irrenunciâVcl, nesta fase, o
__ déncia, numerosos acqrdos constituíram a trama das re_direito-dever de punii, até Porque circunscrito no exe'i-cí- ---lações políticas, sociais, econômicas, culturais, científicas e tecnológicas. Entre eles destacam-se, além do encio de poder regrado, que sabemos insubmisso à ava~
lições de conveniência ou op-ortunidade e substancialtendi menta sobre mecanismos de consufta, jã mencionamente- incompatívef com atas de condescendêncía ou
do, o Ajuste sobre Intercâmbio Comercial, de 1962, o
contemporização!'
Convénio de Coope"raÇão Saciá!, de 1964,- o-Collvênfõ
96. Destarte Sr. Presidente, com as nossas ·escusas
B~sico de Çooperação Técnica, de 1971, o Acordo Culpar eventuais deficiências que este trabalho posSa apretural, de 1960, 0 Acordo de Co·produção Cinematogrâfi_ca, de 1963, e O Acordo que cria um Grupo_de trabalho
sentar e- pondo em destaque a excelente colaboração que
nos prestou o S;r. Ailton CéSai' dos Santos, Assistente 10~
para Cooperação nos Se-tores Agrícolãs, Pecuários, Florestai, Pesqueiro e Agroalimentar, de 1983.
tado no Gabine-te do DEJUR, ao _secretariar os- trabalhos da Comissão, colocamo-nos à inteira diSposiçãO de
Encontniin-se errl negociação projetas de acordos zoo
V. Ex~ para quaisquer outros esclarecimentos que se fizee fitossanitários, de cooperação em pesquisa agrícola, de
rem necessários~
cooperação sócio-laboral e de radioamadorismo.
No esforço de intensificar as relações entre os dois paíDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ses, reuniu-se, informalmente, em 1964, 1969 e 1979, a
ALO YS!O CHAVES NA SESSÃO DE 28-3-84 E
Comissão Mista Brasil-Espanha. A última dessas reuQUE, ENTRUEGUE À REVISÃO DO ORADOR.
niões incluiu o exame, alêm dos assuntos econômicos- e
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
comerciais, de temas culturais e tecnológicos.
Portanto, Sr. Presidente, por todos os motiVos que
const~ dessa justificativa minuciosa, já encaminhada
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Como
aos Srs. Senadores, consideramos que a viagem do SeLíder. Para discutir.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores.
nhor Presidente ao Reino do Marrocos e à Espanha é
Os pareceres lidos já demonstram a saciedade, a conoportuna, necessária e cunsi.IIta os mais altos interesses
veniência dessa viageCn que o Senhor Presidente da Re-nacionais.
públíca empreende ao Reino do Marrocos e à Espanha.
Quero, entretanto, como Líder da Maioria, destacar a
Dl$C:UJISO PRONUNCIADO PELO SR.
R.epúblicã cio Con~
justificativa do Senhor Preiídeflte
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE28/3/84
gresso Nacional, na visita ao Marrocos e à Espanha,
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
contida no documento que foi distribufdo a todos os
SERI,t PUBLICADO POSTERIORMENTE.
eminentes colegas desta Casa.
No Senado, co[n toda a procedência, por mais de uma
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
vez, se colocou a conveniência de que nesses expedientes
uma Comunicação inadiável.)- Sr. Presidente, Srs. Se-de autorização de viagem do Senhor Presidente da Renadores:
pública, além do ofício formal, sucinto, viesse_uma fustiVenho à tribuna para trazer a V. Ex' e a Casa, não só
ficativa dos ni.OtiVos q1..ic!-levam o Presidente da Repúblio inconfOrmiSmo, mas também o protesto veemente e
ca a aceitar o Convite e a empreender essas viagens.
enêrgico da -Bancada do PMbB diante da decisão da

-aa

Sexta-feira 30 0419

Mesa, ontem consignada em Ata, pela qual foi interditado o Auditório Petrônio Portella, do Senado Federal, até
o próXimo dia 25 de abril,- data em que será apreciada
__ a proposta de Emenda Dante de Oliveira, pelo Congresso Nacional- a qualquer manifestação de caráter político.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há como se p-ossa
justifícar semelhante deliberação, aliás tomada contra os
Votos d9s representantes do PMDB na Mesa Diretora,
pois o _Senado é uma Casa eminentemente política. Não
me consta_ que em nenhum período da nossa vida parlamentar tenha havido semelhante procedimento,
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quase todas as
convenções partidárias, simpósios, seminários, atas de
colação de grau, reuniões classistas mistas são ali realiza~
das. Por que, então, se proibir outras manifestações que
não têm O objetívo Se ilâo de traduzir, dentro do Congresso - naturalmente fiel ao seu Regimento - o grande anseio da Nação que, no momento, simbolizado pela
restauração das eleições diretas e imediatas para Presidente da RepúbliCa?
Ao meu ver a decisão da MesaDiretora do Senado Federal realmente não corresponde à espectativa da própria Casa, pois não acredito que nenhum Senador, mesmo da Pqs, embora tenha no seu íntimo a idéia de votar
c~ntrariamente a essa proposição, venha a apoiá-la. Portanto, nesse instante em que condeno essa deliberação e
trago o protesto do PMDB, faço um apelo a V. Ex' para
_ que reúna, mais uma vez, a Mesa Diretora dos ti.ossos
trabalhos e reexamine a questão e inclusive revogue a de-c_isào anterior, admitindo assim toda e qualql)er manifest_ação política, de iniciativa de qualquer partido devldãmente registrado na Justiça Eleitoral, para que não paire
sobre a Mesa_ e_ sobre o Senado qualquer censura popu~
I~ r.
~r. Pr~idente, Srs. Senadores, tanto mais se fazia necessária esta palavra da Liderança do PMDB quanto temos ainda, pela frente, um período de tempo razoável
até o dia_-25.-Teffio qúe se não levantarmos a--nossa vOz
contra atitudes dessa natureza, outras decisões mais
sérias venham a ser tomadas, que porão em desprestígio
cres_cente, perante à opinião pública, o Congresso Nacional.

--Ainda me lembro da apreciação, pelo Poder Legisla ti·
vo brasileiro, do 2.065 que dispunha sobre a política salarial, _e o Presidente da Casa, Senador Moacyr _Dalla,
ouvindo a Mesa Dirctora, ainda uma vez contra os votos
do PMDB, ali representados petas Senadores Henrique
Santillo, !~'-Secretário, e Jaison Barreto 2~>-Vice
Presidente, oficiou ao Sr. Ministro da Justiça, pedindo
que lhe fossem postas à disposição forças federais para
que, eventualmente, pudessem ser utilizadas para resguardar o pleno funcionamento do Congresso Nacional.
E sabe V. Ex• e sabem os Srs. Senadores em que redun·
dou tudo isto_, O Governo aproveitou~se desse expedien~
te da Presidência dO Congresso para jUstificar o ato de
violência que praticou, ao decretar medidas de emergên~
cia no Distrito Federal, que suspenderam direitos e garantias individuais. Aliás, a este respeito, na última reunião do Sr. Presidente do Senado e, portanto, do Con~
gresso com os Líderes da Câmara e desta Casa, para
marcar a data de apreciação da Emenda Dante de Oliveira, fi-lo sentjr, em caráter de advertência, em nome da
Oposição que ali se fazia representar, que S. Ex~ tivesse
toda a cautela para n_ão vir a assi_nar um outro ofício no
mesino sentido porque já, àquela altura, se preparava
um ambiente para tal, sob o protesto de que se plenajava
uma marcha sobre Brasília, no dia 25, o que não tem ne-nhum fundamentÕ, porque o que nós queremos e não
pode ser evitado é a presença do povo no Congresso Nacional, das representações da sociedade brasileira nas galerias, no dia em qt.ie se decidirá matéria de alta relevância para a política iristitucional do País. Ora, se já se
proíbe o acesso ao Auditório Petrônio Portella para ma·
nifestações de carâter polftico até Õ dia 25, o que não Se
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esperar de outras providências que poderão nos levar,
evidentemente, a comp<~ctuar com o Poder .Executivo na
decretação de novas medidas de emergência no_ Distrito
Federal? Com estas palavras deixo aquí pãtentelida a poR
sição do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Saio desta tribuna convicto de que o Presidente Moacyr· Da lia, que foí eleito pela unanimidade desta Casa,
que até hoje conta_ç:Om a ilOSSú:o"nfiançil e com a nossa
solidariedade, há de rever essa decisão da Mesa, colocando o Senado no seu devido lugar, correspondendo inteiramente aos anseios maiores da sociedade brasileira. Era
o que tinhu a dizer. (Muito bem! )

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 28-3,84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Q_SR.ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma
comunicação -Sr. Presidente, Srs. Senadores:__
A decisão que a Mesa desta Casa,- poT maioria t61nou:
da qual agora acabo de ser informado através do discurso do nobre Senador Humberto Lucena, merece o n1:1sso
apoio. Estou certo de que ela tem um objetivo superior,

que visa preservar a ordem interna e o bOm.nonle doS~
nado Federal evítando possivelmente iflcídentes mais
graves, além dos que jã ocorreram em paSsã-dO ieceriii:,
que possam ser invoCados, estes sim, pela opinião pública em-detrim-ento do Senado Federal.
------Temos assistido espetáculos que não devem se repetir

no

no Senado da República, não só no auditório comO
plenário. Não queremos afastar o PoVO d-as pafticipã-çOes
do CongressO Nacional, da Câmara e do-Senado. Dese:
jamos _a preseriça do povo, mas desejamos, sobretudo,
que essa presença seja um testemunho de apoio ao regi,:me democrático, às práticas deffiocrâticas e não uma
pressão inconcebível sobre os parlamentares para forçá~
los a tomar determinadas decisões.
Visitei, como jâ o fizeram i!Usfres Coieiàs desta Cas~;
inúmeros parlamentos, em nenhum deles vi ou tive notícias de liberalidades iguais as cjue foram;- no passadO';
concedidas pela Mesa do Congresso. V. Ex~ sabe e tem
conhecimento esta Casa de que na votação do Decretolei n~" 2.024 a segurança desta Casa fez ãpreensão de
bombas molotov, e foram detidas pessoas que tinham
enroladas, sob a camisa , cordas de nylonjá preparadas
para, amarrando-as nas cadeiras da galeria, descerem
para o plenãrtõ em momento que esfava prevíãmente
combinado.
Sabemos de fatos dessa natureza, Sr. Presidente, não
podem e não devem se repetir.- A Mesa do Senado tem a
responsabilidade maior de preservar a ordem, a integridade física dos parlamentares, de assegurar a Hberdade
nos debates e nas decisões que porventura venham a ser
tomadas. A decisão da Mesa, Sr. Presidente, é uma decisão normativa, aó que estou-infóritiãdo, que visa jUstamente evitar, no momento de exacertiação_de-ânimos, de
radicafiiação; POSsíveis incídentCS deittfo -OeSta Casa. Não é uma decisão que não encontre precedente no Congresso br.isileiro. A- Câmãra dos Deputados, pela sua
Mesa Diretora, já aprOVou -resOlução idêntica dispondo
sobre o uso e- a cessão de suas dependências para manifestações de caráter político. Estamos de acordo que se
promovam seminários, simpósios, reuniões de ordem
cultural. Estamos de acordo que se realizem convenções,
porque elas são puramente partidárias, Mas, não podemos concordar que se transfiram para dentro do Seriado,
com todo o aparato que se possa imaginar, concentrações populares com o objetivo de aqui dentro se fazer
uma pressão maior sobre os Senadores, transforln.ando
essas manifestações em verdadeiros comícios, em 'Cletrimento da nossa liberdade de decidir, do bom nome e da
dignidade desta ·casa.
Tenho certeza, Sr. Presiâente, que este foi o propósito
que animou, que oriento LI a 'Mesa na decisão- que· acaba

de tomar. Por isso mesmo, Sr. Presidente, essa decisão
tem o apoio de seu Partido, do PDS. (Muito bem! Palmõ.Js.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 28-3-84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
um esclarecimento.) --Sr. Presidente, não tem a menor
procedência a intervenção do nobre Senador MiiÍon
Cabral, pois está claro no artigo 66, parágrafo único, do
Regimento Interno:
"Aos Líderes é lícito usar da palavra em qualquer fase da sessão,mesmo em curso de votação,pe-lo prazo de 20 (vinte) minutos, para declaração de
natureza inadiável.
Parágra·f~ dnico~· O uso da palavra, na hipótese
prevista neste artigo, pode ser delegado, I (uma) vez
por semana, a qua!qucr dos liderados, mediante co~
municação à Mesa."
E quado eu falei antes do Senador--Pedro Simon, o fiz
de acordo com o item VIl do artigo 16 do Regimento Interno.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BENF;D{TO FERREIRA NA SESSÃO DE 28-3-84 E
~ QUE, ENTf/.EGUE À REVISÃO DO ORA-DO!t
SERIA PUIJL!CADO POSTERIORMENTE. -

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para
pessoal.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero nãO usar os 5 minutos, para não tumultuar mais a
Ordem do Dia.
e_xpl~cação

Eu_ só queria consignar, Sr. Presidente, uma nova praxe desta Casa. No tempo regulamentar em que ocupei a
__tribuna não fui honrado com o contraditório do nobre
Senador Pedro Simon. Sr Ex• preferiu uma posição nova,
novíssima para mim nesta Casa,preferiu responder o
nosso modesto pronunciamento em um outro, quando S.
Ex•, por exemplo, poderia terme aparteado, o que seria
êtico, o _que seria normal. E, ao final, a esgotar o seu_tempo-, S. EX~ tece apreciações que não correspondem nem
de longe à verdade, até pelo contrário ofendem a inteligência dos Srs. Senadores que aqui estavam presentes,
porque, na realidade, não creio que eu me tenha pronun~
ciado num vernáculo estranho ao entendimento de S.
Ex• S. Ex~ preferiu, como desentendido, pinçar parcelas
daquilo que nós falamos, em total desrespeito à inteligência de todos os presentes e agredindo os anais, que
devem, a nossa Taquigrafia, a nossa gravação, ter, de
maneira explícita, clara, gravado aquilo que aqui foi di~
to.
~
LogO-; Sr. Presidente,' estou registr3ndo este fato,para
que não paire dúvida~ em alguns dos ~rs. _Senadores que
chigaram a posterior!. Em l-eal idade: S. Ex• fez~se de de~
' sentendido habilidosamente, cu diria de maneifa inclusive estranha, porque_cu iniciava o nosso pronunciamento
dizendo que a habilidade, até mesmo a esperteza, ê compreensível e aceitável cm política, desde que ela não derive, fóra e além, dos parâmetros éticos. No entanto, fui
premiado, em que pese essa advertência com que iniciei _
minha fala nesta tarde. Eu verifico que o Senador Pedro
Simon, talvez por inadvertência, talvez- por sofrer alguma dificuldade de audição, S. Ex• pinçou parte daquilo
que eu afirmei. Mas aí estão os <!__nais, ai está a verdade,
que eu espero que atenda aos anseios e às preocupações
de S. Ex• Muito obrigado.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OCTÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE I8-3-84 E
QUE. ENTREGUE À REVIS.:W DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pura encaminhur a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~
Eu penso que o nobre Líder da minha Bancada liberará os seus companheiros de partido para votar este ·projeto. Eu gostaria de salientar a justeza, os alt{!s propósitos
que este projeto alcança uma vez transformado em lei.
Só acho, Sr. Presidente, um pouco incompreensível o
comportamento da Bancada da Oposição, quando o
QObre Sena9or Itámar Franco apela para o cOnsenso,
para a concórdia)_ para a comprecrlsào, e o nobre líder
emçx~icio traz à colação palavras que teriam sidO proferidas pelo Presidente do Banco Central. Eu, pessoal~
mente, não tenho procuração para defender o Presidente
do Banco Central, nem me considero obrigado, pela solidariedade que devo ao Governo, a defender desatinos
que-eventualmente-ocorram. Refiro-fie ao que-c-onsidero
desídiu do ex-Presidente do Banco Central, Carlos Langoni, no tmto das- coisas do Banco. Não me considero
soJidário com _ele por ter sido membro do Governo,
como não me considero solidário com eventual discrepância de conduta que tivesse tido o atual Presidente.
Entretanto, cu õ.lssisti o programa c não ouvi o Presidente
proferir essas palavras. Se ele as proferiu, é passive! que
o tcnhõ.J feito fora do programa, por brincadeira, e digasede passagem, brincadeira de mau gosto. Não vejo por
que esse assunto deva ser repetido por dois, três, quatro
Senadores na-hOra cm que se discute um projeto quC não
tem nada a ver com esse procedimento do Presidente do
Bunco Central, projeto que já tem pareceres das Comissões Técnicas desde 1981, e que eu penso ter todas as
condições para ser aprovado. Agora, imagino que não
seja nada construtivas essa provocação da Bancada oposicionista aos membros da minha Bancada, Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES. NA SESSÃO DE28-3-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, o nobre Vice--Líder
Octávio Cardoso jâ antecipou a posição da Liderança
em relação à sua Bancada, no que concerne a este projeto de lei. Não é, evidentemente, uma questão fechada
para a Bancada. Os nobres Senadores integrantes têm liberdade de decidir como julgar mais conveniente e mais
acertado. Observo, entretanto, que a fundamental objeção que se levantou ao projeto, sem entrar no seu mérito, sem descer a certos detalhes, a principal objeção foi a
de que o projeto concorrerá para descapitalizar o fondo
de participação do PIS-PASEP, impossibilitando a via~
bilízá(;ào de importantes projetas sociais a que o progra- ma se destina, alterando ainda o seu objetivo, qual seja a
formação de um património, ao longo de uma vida de
trabalho, destinado ao servidor público.
Em resumo, esta é a objeção, este é o fundamento, e o
Senado vai ajUizar, vai avaliar entre o fato, diria n_ovo,
que se colocou depois da apresentação deste projeto de
lei pelo nosso _ex-colega, eminente Senador Cunha Lima,
e o momento em que o Senado vai deliberar. Evidentemente que a crise ecÕnômica e a·inflaçào atingiram duramente os mutuários do BNH. E este fato tem preocupado o Go'>:erno, que, através de outras providências, procurou miríimizar os efeitos desta prestação cada vez mais
alta, mais elevada, dos mutuários para o sistema. E também _e.ste. argumento, que me parece importante e fundamental, de que essa alteração pode inviabilizar o sistCma
do PIS-PASEP.
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Coloco os dois fatos, coloco a objeção e l Bancadi de~
cidirá, Sr. Presidente, como julgar conveniente. {Muito
bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BENEDITO FERREIRA NA SESSÀO DE 28'3-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS -

GO. Parã

encaminhar a_ votação.) -Sr. Presidente, Srs.

Senado_~

res;

Preliminarmente, gostaria de realçar, para embasar
meu encaminhamento, a minha preocupição maior" nanossa modesta fala de hoje, que é O perigo cte Qu-Úer cortejar, de querer ser agradável e, muitas vezes, até sem-o
propósito de querer cortej_ar, mas de ser generoso e exercer o chamado amor mal compreendido. O Senador
Helvídio Nunes, um homem sofrido, e normaJmente
todo o homem sofrido é generoso, acaba de fazer uma
confusão, ele que tão brilhante, mas teria que ser vítima
também de confusão, quando tantas confusões são feitas
por aí. S. Ex~ achou e confundiu o resultado do PIS
como um destaque do salário. Na verdade, S. Ex•
lembrando melhor vai ter em vista que o PIS não ê produto do salário, mas sim produto do faturamento das
empresas. Mas na realidade, Sr. Presidente; a legislação
tuteladora no Brasil pode ser danosa em alguns aspectos,
mas ê uma tradição proteger-se- menos afortunados,
sobretudo aqueles de menor poder aquisitivo, de menor
faixa salarial.
- - --Ora, o Governo ao instituir o PIS, agregando-o como
encargo sobre o faturamento das empresas, tinha em vista amealhar o chamado pé-de-meia para a velhice dos
seus beneficiários. E falou-se aqui, Sr. Presidente, em milagre. Há milagres que não há falácia alguma que posSaretirar da História do Brasil. O milagre de retirar os
mendigos da rua, Sr. Presidente, sobretudo os mendigos
de mãos calosas da zona rural, foi um mílagre, da coragem dos governos revolucionários, criánd-o o FUNRURAl. Este País sempre primou, nos governOs pretéritos
em cortejar as massas votantes e estabelecer um processo
de transferência de rendas, cujos reflexos ainda estamos
pagando hoje; tudo em detrimento do homem rural, porque ele_ não votava, porque ele não decidia eleições. Mas
instituiu-se o FUNRURAL medida tutelad_o-ra, a exemplo do PIS, é verdade, mas tirou os mendigos da r_ua que
era a comenda, que era a condecoração que se dava ao
homem do campo depois dele exaurir-se, produzindo
para sustentar o homem da cidade, beneficiando-o de
toda a assistência que os governos de então entendiam
dar; de todos os favores _oficiais, ele recebia uma comenda, que era uma placa de mendigo autorizado a pediresmola. Se isto não é milagre pa·ra a Oposição de lioje, Sr.
Presidente, e Governo de ontem, eu prefiro catalogar,
não como milagre Teológico, não como milagre económico, mas como milagre do respeito a um homem que
trabalha.
Sr. Presidente, falei também na liberação de recursos
para o meu Estado, para um Governo que me é advefso,
que é o Projeto de Resolução n~' 85/82, com recursos do
PIS-PASEP desse fundo que, agora, se quer acabar, ou
que não se pretende, mas que fatalmente vai ocorrer.
Esse fundo vai construir hosPitais; [â no ·meu abandonado e deserdado norte de Goiâs, como tem, sem dúvida
alguma, se prestado para financíar obias como essas" que
está justificando esse fmanciamento para a Cidade de
Miracema, a construção de um hospital. Não rendessem
esses benefícíos que temos__desfrutado do PIS-PASEP, de
acordo com a legislação, juros e correção monetária que
podem ser retirados e que são pagoa nOrmalmente aos
assalariados de menor faixa, anualmente, que representa, Sr. Presidente, um Pé-de-meia para aqueles que não
podendo comprar feíjào eStão comprando televisão e
que, inadivertidamente, não podenao~ corllPfãr-bícfClet8.
têm comprado automóveis: Não são eles os maiores cul-

os-

p<!dos, -somos todos culpados e mais culpadoS ain?a os
lídirei que deveriam estar lutando contra esse consumismo. Isso significaria lutar contra os meios de comunicaçãp, Sr. Presidente, e 1!.!-tar contra eles neste País, é
olhar para as futuras gerações e não para as próximas
eleições, como muitos políticos nossos preferem fazer.
Não estou, Sr. Presidente, anunciando final de carreira política, vou continuar disputando eleições no meu
Estado e .enquanto a minha gente aceitar-me, não como
cortmo, não como bajulador, continuarei nesta Casa,
responsavelmente, Sr. Presidente, votando de acordo
com minhas convicções. Daí porque entendo os bons
propósitos desse projeto, mas acredito que aquilo::que está estatuído em lei consulta mais o futuro dos nossos trabalhadores.
Votarei contra, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELOSR.JO-St UNS NA SESSÀO DE 28-3-84 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO ~POStERIORMENTE.

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Para encaminhar a
votação - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero fixar"miriha poSição de modo muito claro arespeito desse projeto, V. Ex~ sabe e sabem os Srs. Senadores que o PIS-PASEP é um fundo constituído unicamente por contribuições das empresas, não havendo nenhuma participação dos empregados na formação dos recUrsoS desse Fundo.
Ora, Sr. Presidente, aprovar uma lei autorizando aos
p<lrticipantes do PlS-PASEP, e, s_em qualquer exigência
quanto a tempo de cadastramento ou nível remuneratór-io, retirar esses recursos para construir casa, para fazer a -sua habitação e até para reforma de habitação, a
mim me parece um verdadeiro absurdo, porque, Sr. Presidente, todos sabemos que o custo da habitação, hoje, é
exorbítante, e qual de nós, Sr. Presidente e Srs. Sênadores, imaginaria que um Servidor qualquer, púbficO Ou do
setor privado, a cujo direito é recolhida uma pequena
parcela, um percentual pequeno na folha de pagamento,
poderia, com esses recursos, resolver essa enorme questão da residência, da habitação, quando todos reconhecemos que os problemas dessa natureza são enormes?
·Ora, Sr. Presidente, esse artigo signlfíca, exatamente,
acabar, revogar toda a legislação do PIS-PASEP. E,
como bem já foi citadO aqui, o objetivo é "amealhar pouco a pouco, é capitalizar, Esses recursos são aplicados
em benefício dos seus beneficiários, daqueles que são beneficiadoS pela legislação, através de um percentual pago
pelas empresas. Esses recursos não só se capitalizam em
favor desses empregados, mas os atende, também, em
inúmeros outros objetivos, aqui já referidos, em escolas,
habitações, hospitais e, ainda, os atende em vários casos
específicos. Aqui, eu chamo a atenção dos meus companheiros do Senado: é que a legislação já prevê os casos
em que o beneficiãrio pode lançar mão desses recurSos.
O art. 4", que se pretende revogar,já diz que_essas importâncias creditadas em contas individuais, são inalienâveis
-e impenhoráveis; não podem ser disponíveis, mas o podem em casos especiais, citados pelos art. \9, 29 e 39. No
caso de transferência, de aposentadoria, de transferência
para a reserva re.munerada, reforma ou invalidez do titular da conta:
Também, será facultado, no final de cada exercíciO, a
cada beneficiãrio utilizai o resultado das aplicações desses recursos.
E, finalmente:
Aos participantes cãdastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam sal~ri_o igual ou
inferior a 5_ (cinco) vezes o_ respectivo salário mínimo regional, será facultada, ao final de cada exercíCio financeiro retirada complementar que permita
perf'!zer valor igual ao do salário mínimo regional
-mensal vigente respeitadas as disponibilidades de
suas contas individuais.
§- 3'1
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Ora. Sr. Presidente, essa é uma lei que apenas na aparê-ncia pensa beneficiar o servidor público ou aos que vivem de salário. Na realidade, esta lei é absolutamente
contr~ria aos interesses dos empregados de todos os tipos.
Nada significa que·o empregãdo iniciante tenha condições de, ao fim de um ano, a lei permite a partir do primeiro momento, não significa que o fundo vai se acabar. Mas esta lei hoje proposta, além de permitir que o op·erário saque no dia seguinte o depósito ali realizado, que
nada para ele representa, talvez até mensalmente, portanto liquidando totalmente com a estrutura do fundo e
com a legislação do PIS-PASEP, quem dirá que esses recursos vão ser capazes de resolver esses graves problemas
a que a lei está querendo satisfazer.
São, portanto, falsas, Sr. Presidente, as esperanças que
o legislador procura oferecer ao servidor público e aos
operários; são rileôidas falazes, são enganadoras, e eu
apelo, portanto, para o bom senso do Senado, para que
pense um pouco sobre o que acabo de dizer. Aparentemente, alguém quer beneficiar o's servidores públicos e os
operários, mas, na realidade, estão lhes trazendo um
grande prejuízo que, talvez, não possa ser sanado tão cedo.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÀO DE28/3/84
E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela
ordem.) -Sr. Presidente:
ChamQ a atenção de V. Ex• para o seguinte dispositivo
regimental que, a meu ver, levará V. Ex~ a indeferir o requerimento, É o parágrafo único do art. 350 a que sereferiu V. Ex~:

•·o requerimento de adiamento deverá ser apresentado e votado como preliminar ao ser anunciada
a votação da matéria."
V. Ex• jâ anuncioU a votação e nós estamos em fase de
encaminhamento. Portanto, não há como deferir o requerimento de audiência de comissão.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÀO DE 18(3/84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
StRIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALOVSIO CHAVES (PDS-PA-Para encaminhar a votação.- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Na realidade, não há esse fundamento que o nobre Senador Itamar Franco está invocando. Não é, na realiáade, a razão por inteira dos motivos do seu requerimento.
Todos nós sabemos que, desde o ano passado, o Senador Itamar Franco vem se opondo ao Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve ser aprovado
pelo PlenáriO desta Casa, Relatório elaborado pelo
n_obre senador Milton CabraL E, evidentemente, essa inversão, passando do terceiro lugar para o segundo, nada
significa e nada altera a normalidade dos nossos trabalhos. É um mero expediente regimental para procrastinar
o exame do parecer do nobre Senador Milton Cabral.
De sorte, que por estas razões, Sr. Presidente, votaram
contra.

DISCURSO PRONU!YCIADO PELO SR.
VIRGfL!O TÁVORA NA SESSÀO DE 28-3-84 E
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- (PDS- CE. Como
líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presiden~e e
·srs. Senadores:
Ontem, aqui foram trazidos à discusSão e apreciação
do Plenário, pelo eminente Senador Itamar Franco, tre-
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sobre o constituir-se ou não comissiio para o caso
Corou-Brastel, V, Ex' sabendo que temos opinião dife-

rente do ilustre Representante do Ceará.

O Sr. Itamar Franco- Mas é por isso que o faço, porque sei o pensamento de V. Ex~
O SR. VIRGlL_IO TÁVORA- E, ontem, o silêncio
que guardamos foi em respeito e homenagem a S. Ex•
O Sr.Itamar Franco- Um silêncio que foi signilicatt-

vo.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Mas, entre ísto e V.
Ex~ vir fazer reparo à leitura de uma nota esclarecedora,
não estamos encontrando até agora nenhuma ligação.
O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Virgílio Távora, sinceramente, não fiz nenhum reparo. Como fui eu
quem trouxe ...
O SR. VIRG!LIO TÁVORA- V. E.• trouxe.
O Sr. Itamar Franco - 1:: verdade. Exatamente para
que amanhã não conste nos Anais que tenha havido
qualquer intenção outra que não trazer ao conhecimento
do Senado da República o que a imprensa publicou. E,
mais ainda, face ao aparte dó nobre Senador João C:ilmon que me pareceu de uma clarividência, de uma importância fundamental, muito mais agOra quando se fRia
em segredo de justiça - e para o Congresso Nacional
não pode haver segredo- é que reforça a posição. Neste
momento dirijo, também, o meu apelo ao Senador José
Fragelli e ao eminente Relator que se ausentou momentaneamente do Plenário, Senador José Lins, para que ele
permita o quorum e o aprove.

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Meu caro, para não
constranger o Senador qut: não estava no plenârio, perguntaríamos a V. E.x• se na Comissão presidida por V.
Ex~ da qual somos Relator, se deixou de ouvir alguém?
Não! Então, por que razão numa comissão que é dirida
pelo brilhante e combativo Senador por Mato Grosso,
tam bêm não se faz a mesma coisa?
O Sr. Itamar Franco ontem fiz justiçã., ..

Senador Virgílio Távora, eu

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Assim, não é preciso
aqui, achar que é só por causa do Relator. Não estamos
aqui para defendê-lo, V. Ex• sabe que não. O Relator só
não decide, não! I! o Presidente. E o Presidente, quem é?
O Sr. Hélio Gueiros- O Senador José Fragelli.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Senador José Fragelli, permita-nos sugerir, com todo respeito que temos
ao ex-compenheiro de UDN, per_ten~e hoje às hostes do
PMDB. Não estamos compreendendo porque se faz um
tulmulto com o que pode ser resolvido com a ...
O Sr. Itamar Franco- Mas, veja Senador Virgílio Távora, eu creio ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Quem é o Presidente
da Comissão?
O Sr. Itamar Franco - Sim, maS ninguém estâ fazendo nenhum reparo ao que V. Ex• leu em nome do Banco
Central. O que estou é aproveitando a oportunidade,
quando V. Ex• mencionou o segredo da justiça, para- dizer que ontem eu fiz justiça a V. Ex•, e sempre faço, não
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apenas em--1-elação a esta Comissão, porque lhe reconheço um grande Senador da República, um homem que
se dedica à defesa das causas do Governo, mas sempre
com estudo, com a assiduidade que lhe é caracterizada e
com a sua inteligência sempre marcante. Eu sempre lhe
rendo homenagens desde que aqui cheguei ao Plenário
do Senado. Apenas gostaria, ãproveitando que o segredo
de justiça reforça a tese de que o Senado pcide e deve
apreciar, na Comissão Parlementar de Inquérito que
examina o mercado -financeiro, esses fatos. :t: só isso que
eu queria diier para complementar o meu aparte a V.
Ex~

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Sr. Presidente e Srs.
Senadores, dadas as explicações necessárias, aqui aguardamos que novamente o fato venha a ser repercutido,
para com os esclarecimentos que o Banco Central então
der sobre o assunto, tornar a voltar a esta tribuna.
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!}

PORTARIA N• 25, DE 1984
O Primeiro-Secretário, no uso de sua competência regimental enos termos do Art. 481,§ 6"', in fine, do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n' 58,
de 1972, resolve:
Prorrogar, por 30 dias, o prazo da Comissão de Inquérito Administrativo incumbida de apurar os fatos
constantes do Processo n"' 008893 83 7 a contar de 6 de
março de 1984.
Senado Federal, 5 de março de 1984. -Henrique San~
tillo.
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1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficios do Sr. ]9...Secretário da Câmara dos
Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos
do~ seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n"' 36/84 _(n9
3.004/84, na Casa de ofigem);-de iniciativa do -Sênh:Or
Presidente da República, que dispõe sobre a incorpor
ração aos proventos de aposentadoria das Gratífi~
cações de Produtividade e de Nível Superior.
- Projeto de Lei da Câmara n"' 37/84 (n9
3.066/84, na Casa de origem), que reajusta os valores
de vencimentos, s<ilârios e proventos dos servidores
da Câmarll dos Deputados e dâ outras providênCias.
1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3- Comunicaçio da 'Pi:esideDCia

-Prazo para_ oferecimento de emendas ao Projeto
de Lei da Câmara n"' 36/84, 'lidO anteriormente.
1.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n'i 42/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lel-n' t.9Hi; de 29 de dezembro
de 1981, que dispõe sobre contribuições Para O cus~
teia da Previdência Social, determinando a manutenção, pela Previdência Social, de assistência especializada aos idosos.

-_ P_rojetç_ d~ Lei do Senado nl' 43/84, de autoria

do Sr. Senador Itamar Franco, que altera a redaçào
do artigo 66, da Lei nt 4.728, de 14 de julho de 1965,

que disciplina o instituto da alienação fiduciária, assegurando ao devedor, em qualquer hipótese, a efetiva propriedade do bem dado em garantia.
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR HELV{D/0 NUNES-Apeloao Mi~
nisfro do Interior no sentido da alocação de recursos
ind!~pensáveis à cOncillsão das obra_S-do 3:_çude Bocalna.
SENADOR MARTINS FILHO - Ado~ção de
providências, por parte do Ministério da Saúde, visando detectar as causas de surto de mortalidade infantil em Umarizal, Rio Grande do Norte.

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO~
SO_ - Denúncia de éilmpanha organizada e paga
para atíngir o GOVerno do Estado de São Paulo.
1.2.6 - Requerimento

- N"' 27/84, de autoria do Sr. Senador Luiz Cavalcante e outros Srs. Senadores de homenagem de
pesar pelo falecimento do Deputado Ozanan Coelho. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Passos
Pôrto, Lomanto Júnior, Nelson CarneirO, Itamar·
Franco e Octâvio Cardoso.

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. LEVANTAMENTO DA
SESSÃO.
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de

SENADOR NELSON CARNEIRO- Afirmação
do presidente do Banco Internacional de Desenvolvimento, feita quando da realização da 25' Assemblêia
Geral dos Governadores do BID, a respeito da si~
tuação de endividamento dos países latinoamericanos.

29~3~84.

Do Sr._Almir Pinto, pronunciado na sessão de 293~84.

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de

29~3~84.

J~EXPEDIENTE RECEBIDO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS

SENADOR LUIZCA VALCANTE-Transcriçilo
d«S atrtgo- de Elio Gaspari, pubiicado no •"Jêntt.l dQ
Brasil", de hoje, intitulado O fenômeno Aurellano

4-ATAS DE COMISSOES

Chaves.

5-MESA DIRETORA

SENA DOR JUTAH YÚA(iALHÃES- Conside~
rações sobre o desmembramento dQ Movimento Revõiucionário de 64, na oportllnidade do transcurso
do seu 2(}9 aniversãrio.

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANENTES.
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Ata da 24' Sessão. em 30 de marc-o de 1984
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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. MoacyrcDalla e Milton Cabral.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·.SE.PRE·SENTES OS SRS. SENADORES:
JQrge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz Gaivão Modesto- Odadr Soares- Aloysio ChavesHélio -Guekos_-=-- Alexandre Costa - João Casido José Sarney- Alberto Silva- Hdvídio Nunes- João
Lobo - Almir Pinto - José Uns- Virgílio Távora Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto Lucena
- Marcondes Gadclha- Milton Cabral- Aderbal Ju:rema - Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherme
Palmeira -João Lúcio- Luiz Cava1Cãrite -_Albano
Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy
Magalhães- Lomanto Júnior- José Ignácio Ferreira
- Moucyr Dulla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
-Roberto Saturníno- Itamar Franco- Amaral FurIan- Fernando Henrique C1rdoso- Henrique Santillo
-José Frugelli- Marcelo Mirandõ:l- Affonso Camargo- Enéas Faria --Lenoir Vargã.s-- Pe-drO SimQnOctávio Cardoso.
-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - -~ lista de
presença acusa o c_omparecimento de 51 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, decl:uo aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I\'-Secretáiio irâ proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
O FICIOS
Do Sr. 19-Secretário da- Câmara dos oepUt&:OOS"; enCaminhando A revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 36, DE 1984
(n\' 3.004/84, na Casa de origem)
De iniciai{'di do Senhor Presidente da Repúbliw
Dispõe sobre a incorporação aos proventos de aposentadoria das Gratificações de Produtividade e de
Nível Superior.
_ _
O Co"ngresso Nacional decreta:
Art. Jt;> A Gratificação de Produtividade instituída
pelo art. 10 do Decreto-lei n~> 1.445, de 13 de fevereiro de

!976: ;;Qm as modifica.ções posteriores, e a Gratificação
Nível Superior ã que alude o art. 7"do Decreto-lei n~>
1_.~40, de II de dezembrp_ d_e.I980, incorporam-se. aos
proventos dos funcíonârios aposentados anteriormente à
vigência das normas· legais autorizadoras da incorporação dessas vantagens aos proventos da inatividade.

ciOnários incluídoS ná Categoria Funcional dl? FiScal de

de

Tributos Fcdemis do Grupo Tributação, Arrecadação e
Fiscalização a que se refere a Lei n9 5.645, de 1970, como
estímulo ao aumento da produtividade, com a expressa
dctern:tin_açà9 de que cessaria seu pagamento, no caso de
aposentadoria do funcionário.

§ I'?_ A incorporação da GratificaçãO de Produtividade far-se-á na_ razão da metade do percentual máximo atribuído à Categoria Funcional em que ocorreu a aposentadoria.

2. ·Posteriormente, a vantagem foi estendida aos
membros do Serviço Jurídico dã União (becreto-!ei n\'
1.709, de 1979) e aos servidores pertencentes às Categorias Funcionais de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool
e de Fiscal de Contribuições Prcvidenciárias do aludido
Grupo -Tributação. Arrecadação e Fiscalização
(Decreto-lei n'? J.7t0, de 1979, Controlador dã Afrecada_çào Federal do m~smo Grupo {Decreto-lei n~' 1.820, de
1980, art. 8~') e de Fiscal do Trabalho (Lei n\' 6.985, de
1982, art. 3~>).

§ 2~> As gratificações de que trata este artigo não poderão ser pagas cumulativamente_com qualquer parcela
incorporada aos proventos e cuja percepção ou retribuição seja com ela considerada incompatível.
§ J<;> O disposto neste artigo alcança os fLmcionários
que. se estivessem em atividade, seriam beneficiados com
a concessão de vantagem, nos termos da legislação em
vigor.
Ar L 2<;> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogaln-se as-dispOsiçõeS-em cOntráriO.

MENSAGEM No 50, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Çongresso Nacioriãl:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Dirctor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, o anexo Projeto de Lei" que "dispõe sobre a
incorporação aos proventos de aposentadoria das Gratificações de Produtividade e de Nível Superior".
Brasília, 30 de janeiro de 1984.- João Baptista Figueiredo.

3. O referido art. 10 do Decreto-lei n\' 1.445, de 1976,
criou, aind_?., a_ antiga Grãtificaçào de Atividade-(~tual
Gratifi_cação de Nível Superíor) a ser concedidã-aas servidon-s
. incluídos em categorias funcíonais de nivel superior dos Grupos a que se refere a Lei n? 5.645, de f970,
como subsídio à profissionalização, prevendo, no entanto, a Cessação de seu pagamento, após !l aposentadoria.
4. Com a supcrveniênda do Decreto-lei n~' 1.709, de
1979, elidiu-se a proibição do pagamento das referidas
gratificações na hipótese de verificar-se a aposentadoria
voluntária, com proventos integrais, ficando admitida
suu incorporaçào aos correspondentes proventos.

5. Nà9 obstl,!p_~c,,essa inclusão dàs vantagens aos proventos ~_qmente- se tornou viável eriú·Clação àS ap'osentadorias posteriores à data de vigência do mencionado
Decreto-lei n<;> 1.709/79. _

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 8, DE 5 DE JANEI·
RO DE 1984, DO SR. DIRETOR·GERAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SER·
VIÇO PÚBLICO

6. O presente Anteprojcto de Lei, que submelo à elevadã consideraçãO de- VosSa Excelência, visa a eliminar
esse trãtamcnto desigual, com o intuito de possibilitar a
im:orporação das gratificaçõCS da espécie aos proventos
de aposentadoria verificada anteriormente à sua instituição.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
0- art. IO do Decreto-lei n<;> 1.445, de 1976, instituiu a
G.ratifTcação de Produtividade a ser concedida aos fun-

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de elevado respeito. -José Carlos
-Soares Freire, Dir"etOr~GC-raL
-- -
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Art. 49 Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se
o _justificarem _as necessidades da Administração, meEstabelece diretrizes para classiflcaçiio de cargos
diante ato do Poder Executivo.
do Serviço Civil da União e das Autarquias Federais e
Art. 59 Cada Grupo terá sua próprta escala de nível
dâ outras providências.
a ser aprovada pelo Poder 'Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores:
O Presidente da República
I - Importância da atividade para o desenvolvimento
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
nacional;
sanciono a seguinte lei:
H- Complexidade e responsabilidade das atribuições
Art. ls> A classificação de cargos do Serviço CiVil dã ·
exercidas; e
União e das autarquias federais obedecerá às diretrizes
lll- QualificaÇões requeridas para o desempenho
estabelecidas na presente lei.
das atribuições.
Art. 2~ Os cargos serão classificados como de proviParágrafo único. Não haverá correspondência entre
mento em comissão e de provimento efetivo,
os níveis- dos diversos Grupos, para nenhum_ ereitÕ.
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais obede-- -- -- cerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo PoDe Provimento em ComissãO
der Executivo, associados a um sistema de treinamento e
q-ualiliCação destinado a assegurar a permanente atualiI - Direção e Assessoramento _Superiores.
zação e elevação do nível de eficiência do funcionãlismÕ.
A rt. 79 O Poder Executivo elaborará e expedirá o
De Provimento Efetivo
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialII -Pesquisa Científica- e Tecnológia
mente, mediante de<:reto, observadas as disposições desta lei.
I l i - Diplomacia
IV - Magistério
-Art. 89 A implantaÇão do- Plano será feita por órV- Polícia Federal
gãos, atendida uma escala de prioridade na q]Jal se Ievaní
cm conta prepondCrantemente:
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização
I - a implantação prévia da reforma administrativa,
V l i - Artesanato
VIII --Serviços AuxiUares
com base no Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967;
IX -Outras atividades de nível superior
II-=- o estudo quantitativo e qualitativo da lotação
X -Outras atividades de nível médio.
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
Art. 31:' Segundo a correlação e afinidade, a natureza
decorrentes da providência mencionada no item antedos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados,
rior; e_
cada Grupo, abrangendo váriaS atividades, compreendeIII - u existência de recursos orçamentários para fará:
zer face às respectivas despesas.
- --Art. 91:' A transposição ou transformação dos carI - Direção e Assessoramento Supcríores:___os cargos
gos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei,
de direção e assessoramento superiores da administração
processar-se-â
gradativamente considerando--se as necescujo provimento deva ser regido pelo critériO da con---Sidades e conveniências da Administração e, quando ofiança, segundo for estabelecido em regulamento._
cupados, segundo critérios seletivos a serem estabeleciI l - Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com
dos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais,-atruvés
de treinamento intensivo e obrigatório.
de pesquisa científiCa, pur;J ou aplicada, para cujo proviArt.lO. O órgão central do Sistema_ de Pesso?l exp\!mento se exija diploma de curSo superior de ensino ou
dffá as no-rmas e instruções neceSsárias e coordenará a ehabilitação legal equivalente c não estejam abrangidos
xecução do noVo Pl<ino, à Ser proposta pelos__MinlstérioS;
pela legislação do Magistério Superior.
ó_rgàos Integrantes da Presidência da República e autarJ.
l l l - Diplomacia:.,.cargos que se destinam a reprequias, dç_ntro das respectivas jurisclições, para aprovação
sentação diplomática.
mediante decreto.
IV- Magistério: os cargos com atividades de magis__ § III O órgão ceptral d9 Sistema de Pessoal promotério de todos os níveis- de ensino~
-verá as medidas necessárias para que o plano seja mantiV- Polícia Federal: os-cargoS conUl.tribuiçôes de nado permanentemente atualizado.
tureza policial.
---§ 2Q Para a correta e uniforme implantação do PlaVI --Tributaçã-o, Arrecadação e Fiscalização: os carno, o órgão centrõJl do Sistema d~ Pessoal promoverá
gos com ativid<i.des de tributação, arrecadação e fiscaligrõJdativu e obrigatoriamente o treinamento cj_e todos os
zação de tributos f!!derais.
servidores que participarem da tarefa, segundo programas a serem estabel~cidos_. com esse objetiyo.
VII- Artesanato: os cargos de atividades de-i1ã:üi.rCiã.
Ar_t. 1 !, Para asseguràr a uniformidade de o~ienpermanente, principais ou auxiliares, relacionadas com
1-açào dos trabalhos de elaboração e execução âo Planoos serviços de artífice em suaS-Várias modalidades.
ae Classific<~ção de Cargos, haverá, em cada Ministério,
VIII- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades
órgão _inteiraOte da Presidência da República ou alltaradministrativas em geral, quando não de nível superior.
qulu, urha Equipe Técnica de alto nível, sob a presidênIX- Outras atividades de nível superior: os demais
Cia do dirigente do órgão de Pessoal respectivo, com a incargos.para cujo provimento se exija diplOma de Curso
Cl!m bência de:
superior ou habilitação legal eqUivalente.
I - determinar quais os lirupos ou respectiv-os Cargos
X- Outras atividades de nível médio: os demais cara
serem -abrangidos pela escala de prioridade a que seregos para cujo provimento se exija diploma ou certificado
fere ó -art. 8_9 desta lei;
de conclusão de curso de grau médio ou habilitação e:
li -:- orie_iltar e supervisi.onar os levantamentOs, bem
qui valente.
COm(l_fealizar oS- estudos_e_anâHses indispensáveis à inParágrafo único: As ativídades relacionadas com
clusàõ dos cargos no novo Plano; e
transporte, conServação·, custódia, operação de elevadoJII -manter intercâmbio com o órgão central do Sisres, limpeza ,e outras assemelliadas serão, de preferência,
__t:_~!~-~:_á-Co"ir~~a dãborãÇão e i~plantação do Plano.
objeto de execução indireta, mediantiContrá.tO~ de acordo com o art. lO,§ 79 do Decre-to-lei n9 200, de 25 de feve- ~
Parágrafo único. Os membros das E_quipes de que
reiro de 1967
trata este artigo serão designados pelos Ministros di: Es-
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tado, dirigentes de Çlrgãos integrantes da Presidência da
República ou de autarquia, devendo a escolha recair em
servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam em con.diÇões de exprimir os
objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12.- O novo Plano de Classificação de Cargos, a
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, um número de cargos inferiof, em relação a cada
grupo, aos atualmente existentes.
Paragrâfo único. A não observância da norma conti-da ne.ste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de
modo a não haver aumento de despesas; ou
_ b) em casos excepcionais, devidamente justificados
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alínea anterior.

Art. l3. ObserVô3do o disposto na Seção VIII da
Constituição e em particular, no seu art. 97, as formas de
- ptovime~to de cargos, no Plano de Classificação decorrentes desta lei serão estabelecidas e dlsciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes a~
plicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto
dos- Funcionários Públicos Civis da União.
Art.. 14. O atual Plano de Cl~ssificação -de CargOs
do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei
n9 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. A meQida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de cada Categoria, classificados conforme o sistema de que t'rata este
artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e,
sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15_._ Para efeito do disposto no art. 108, § }9, da
Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, doS TribunaiS de Contas da União e do
Dtsirito Federal, bem como à classificação dos cargos do
Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de
Contas da União e do Distrito Federal, bem como à clas-sificação doS cargos dos TerritófioS e do Distrito Federal.

o

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada.s as disposições em contrário.
Brasília, to de dezembro de 1970; 1499 da
cia e 829 da República.

lndependên~

DECRETO-LEI N• 1.445,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976
Reajusta os vencimentos e saJifrlos dos servidores
civis do Poder Executivo, dos membros da Maglstratura e do Tribunal de Contas da Uniio, e dá outras
providências.

A fi: 10 Ficam instituídas a Gratificação de Atividade e a Gratific~çà9 de Produtividade, que se incluem no
~nexo II do _Dec;r:eto-lei n9 1.341, de 22 de agosto de
1974, com as características, definição, beneficiários e
base de conc_e.ssão estabelecidos no Anexo VII deste
decreto-lei, não pOdendo servir de base ao cálculo de
qualquer vantagem, indenização, desconto para o Instituto de Previdência e Assistênci_a dos Servidores do Estado,- ou Proventos de aposentadoria.
.'
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DECRETO-LEI N' 1.709,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1979
Dispõe sobre pagamento da Gratificaçio de Pro-

dutividade, os casos que menciona, e dá outras proviM
dênciu.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, ~
Decreta:
Art. I Y A Gratificação de Produtividade, instituída
pelo art. !O do Decrelo-leLnY 1.445, de !3 de fevereiro de
1976, alterado pelo Decreto-lei nY I.5í4~- de l9 de Se.:tembro de 1977, e pelo Decreto-lei n~" 1.698, de 3_ de outubro de 1979, será paga aos membros do Ministério
Público da _União, aos do Ministéfio Público do Distrito
Federal e dos Territóiios e aos-integr-antes do GiupO Serviços Jurídicos previSto na sistemática de c!assificação da

Lei n~' 5.645, de lO de dezembro de 1970, que estiverem
no exercício das atribuições inerentes aoS: respectivos
cargos efetivos ou empregoS permanentes, noS óigãOS do
Ministério Público, na Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, em órgãos integrantes da Presidência da República ou nos órgãos da administração federal direta ou
autarquias em que sejam lotados.
§ !9 A gratiftcação também será paga aos servidores
de que trat::~ este artigo quando no exercício, na administração federal direta ou autarquias, de cargo em comissão dQ Ministério Público, de cargo em comissão ou
função de confiança do Grupo -de. Direção e Assessoramenta Superiores, de função de nível superior do GrupoDireção e Assistência Intermediârias ou, ainda, de
Função de Assessoramento Superior a que se refere o
art. 122 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-lei n9 900, de 29 de se-tembro de 1969, desde que, nessas hipóteses, haja correlação com as atribuições do respectivo cargo efetivo ou
emprego permanente.
§ 29 Para efeito deste artigo; considerar-se-ão como
de efetivo exercíCTo os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença especial, licença para tratamento de saúde,
licença à gestante ou em decorrência de acjdente em ~er
viço;
e) serviços obrigatórios por lei;
f) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado;
g) deslocamento em objeto de serviço;
b) indicação para ministrar ou receber treinãlnento
ou aperfeiçoamento, desde que o programa seja promo-vido pelo órgão a que estiver vinculado o servidor.
§ J9 A gratificação_de que trata este artigo não pode-rá ser paga cumulativamente com a GrãtlficaçãO de Ati~
vidade nem com_a__Representação Mensal do cargo isolado de provimento efetivo de SubprocuradOr--ãõ Ministério Público do Distrito Federal e dos TerritófíOs.
Art. 29 A gratificação a que se refere -o art._l9 será
atribuída em função da produtividade do servidor, aferida em razão dos encargos assumidos e das ativldades desempenhadas, inerentes às funções de Ministério Público, as relativas a defesa ou representação, judicial ou extrajudicial, da Fazenda Nacional_ o~ de autarquia federal, ou as de apuração, inscrição e Cobrança da Dívida
Ativa, ou, ainda, as de consultaria ou assessoramento
jurídicOs, incoiUpativekcom o exercício da profissão de
advogado ou impeditiva-s do seu pleno desempenho no
~etor privado (arts. 82 a 85 da Lei n9 4.215, de 27 de abril
de !963).
§ 19 A gratificação indívldual corresponderã a percentuais de 40% (qUarenta por cento), 60% (sesSenta por
cento) ou 80% (oitenta por cento) do vencimento ousa-
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lário fixado para o cargo efetivo ou emprego permanente, ocupado relo sefvidor.
§ 29 Se o sefvldor não estiver incompatibilizil.do parã
o exercício da profissão de Advogado e não firmar compromisso de não a exercer, o percentual da gratificação
será de até 60% (sessenta por cento).
§ 39 O percentual médio das gratificações individuais concedidas em cada órgão será de, no máximo,
60% (sessenta por cento).
Art. J9 Os critérios e bases para a concessão ·de gratificação de Produtividade e os correspondentes percentuais, observadas as normas constantes deste Decretolei, serão fixados pelo Ministro de Estado ou autoridade
de nível hlerârquico equ-ivalente ao qual· se vincular cada
órgão ou autarquia.
Art. 49 O total percebido pelos servidores a que se
refere o art. 19, a _título de vencimento, sa_lário, representação mensal, gratificação de função e gratificação de
produtividade, não poderá ultrapassar o valor do limite
a que se refere o art. J9 do Decreto-lei n" 1.698, de 3 de
_outubro de 1979.
ArL _59 A Gratificação de Produtividade e a Gratificação de Atividade, instituídas pelo Decreto-lei n9 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, sobre as quais incidirá o desconto previdenciãrio, serão computadas para o cálculo
do provento da inativídade do funcionário que, ao se
aposentar com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de serviço, esteja percebendo qualquer das aludidas gratificações.
§ 19 Para os fins do disposto neste artigo, o tempo de
serviço será reduzido de acordo com o_s limites fixados
por leis especiais para a aposentadoria voluntária com
proventos integrais.
· § 29 No caso da Gratificação de Produtividade, o
valor a ser computado é o correspondente à média percebida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à
-data da aposentadoria.
Art. 69 Fica alterado o Anexo VII do Decreto-lei n9
l.445, de 13 de fevereiro de 1976, com as modíficações
posteriores, para fins do disposto neste Decreto-lei.
Art. _79 Os efeitos financeiros deste Decreto-lei vigorarão a partir de 1" de janeiro de 1980 e a despesa decorrente será atendida à conta das dotações constantes dos
Qrçamentõs da União e das autarquias federais, suplementadas, se· necessário, mediante_ compensação com outras dotações orçamentárias.
Art. 89 Revogadas as disposições em contrário, este
Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1979; 158<.> da I_ndependência e 919 da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Petrônlo Portella.
DECRETO-LEI N' 1.710,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1979

Estende a Gratificação de Produtividade aos casos
que especifica, e dá outras providências.
O Presidente da República. no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição,
Decreta:
Art. 1" Fica estendida a GratificaÇão. de Produtividade, ins,tituída pelo art. \0 do _,Decreto-lei n9 1.445, de
13 de fevereiro de 1976, com as aJterações posteriores,
ao_s funcionários integrantes das Categorias Funcionai~
de Fiscal de Tributos de- AÇúcar e ÁlcOol e de Fiscal de
Co"iltribuições Previdenciárias, do Grupo Tributação,
Arrecadà.çãO e Fiscalização, código TAF-600.
Parágrafo único. A gratifiCação r-eferida neste artigo
não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Atividade.
Art. 29 Respeitadas as peculiaridades de exercício
dos correspondentes cargos, a aplicação da Gratificilção
de Produtividade aos funcionáriOs referidos no artigfo
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anterior obedecerá as mesmas características, definíçã.o,
beneficiários e bases de concessão estubelec:idos para os
irHegranteS da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos
Federais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede
que sej~m estabelecidas, em regulamento, norQ1aS e~pecí~
ficas para as categorias em apreço.
Art. 3~> Os funcionários das CategoriáS-Funcionais
de f:'iscal de Tributos de Açúcar e Ãlcool, código: TAF604, e de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, código; TAF-605, investidos em cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiore.<>, dos Quadros P~_ma_nentes dos respectivos órgãos, perceberão a
gratificação de que trat::~ o art. 10 do Decreto-lei n"
1.445, de I 976, calculada sobre a referência correspondente ao cargo efetivo, observado o disposto no art. 4"
deste decreto-lei.
Art. 4~ Nas hipóteses previstas no artigo anterior, o
total percebido pelo funcionaria, a título de vencimento,
representação mensal e_ gratificação de produtividade,
não poderá ultrapassar retribuição do ocupante do cargo
em comissão ou função de confiança de maior n"ivel nas
respectivas autarquias, observância a hierarquia salarial
existente.
Art. 5" Os efeitos financeiros deste decreto-lei vigorarão a partir de [\>de novembro de 1979, e a despesa decorrente será atendida à conta das dotações próprias dos
respectivos órgãos, suplementadas nos ex_ercícios de 1979
e 1980, se necessãrio, mediante compensação com outras
dotações orçamentárias.
ArL 6" Este _decreto-lei entra em vigor na data de
suas publicação, revogadas as disposições em contrário".
Brasília, 31 de outubro de 1979; 1589 da Independência e 919 da República.
DECRETO-LEI N' L820,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores civis do Poder Executivo, bem como das
pensões, e dá outras providências.
Art. 7"' A Gratificação de Atividade institufd'a pelo·
artigo lO do Decreto-lei número 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976,_passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior, mantidas as características, definição, beneficiários a base de concessão estabelecidos em lei.
Art. 8Q A Gratificação de Produtividadse, instituída
pelo art. lO do Decreto-lei n" 1.445, de 13 de fevereiro de
1976, fica estendida aos funcionários integrantes da categoria funcional de Controlador da Arrecadação Federal
do Grupo-TributaÇão, Arrecadação e Fiscalização, c_ódigo TAF-600, em percentual correspondente a até 80%
(oitenta por cento), incidente sobre a referência do cargo
efetivo.

LEI N' 6_985,
DE 13 DE ABRIL DE 1g82
Au~riza aallenaçilio de ações e direitos de capital,
de propriedade, da União, em empresas privadas, e dá
outras providências.

Art. 39 A alienação. das ações de propriedade da
União na Companhia Melhoramentos de Blumenau,
com sede no Estado de Santa Catarina, será feita ila for~
ma prevista no art. [9 desta lei.

(Às Comissões de Servio Público Civfff. di Fi~
nanças.)

PARECERES

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1984
(NI' 3.066/84, na Casa de origem)

PARECERES NoS 44 E 45, DE 1984

Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos senidores da Câmara dos Deputados e di
outras. providências.

Sobre o Projeto de Resolução n~' 2, de 1984, que
"altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Seç~o de Protocolo Admlni9tratl_vo e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:._
Art. ]'>' 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 nl' 2.079, de 20 de_ dezem~rode_l983,
ficam reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento) a
partir de I'i' de janeirO de- f984.
·

PARECER No 44, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Ju:st1ça
Relator: Senador Octávio Cardoso
O Projeto_ de, Resolução sob exame, de iniciativa da
Comissão Ôiretora, altera o Regularp;ento Administrati~
vo do SenadO -Federal, transformando a Seção de Prato~
colo Administrativo em Serviço Administrativo.

Art. 2~> Os proventos de inatividade ficam reajustados na forma estabelecida no artigo anterior.
Art. 31' Os servidores ativos e inativos, não beneficiados pelos reajustes preVistos nos arts. ]l'_e2~' desta lei,
terão os atuais valores de vencimentos, salários e provenw
tos majorados na forma eStabelecida no mesmo art. 1~'.

2. Na JustificaçãO; apõs salientarem Que a matéria
recebeu pareceres favoráveis de todos os órgãos técnicos
da Casa, aduzem os ilustres Autores: uA medida proposta- no prOjetli.de resolução ora encaminhado à apreciaÇãO do" Pfcnário do Senado se impõe, ante as novas e
maiores atribuições delegadas ao órgão em referência re-centemente, de descentralização de serviços;- adÕtadas
pela Presidência da Casa. pela Primeira-Secretaria e pela
Direção-Geral".

Art. 4~' Fica elevado para Cr.S 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos cruzeiros) o valor do saláriowfamília.
Art. 5<~ Nos cálculos decorrentes da execução desta
1ei serão desprezadas as fraçõcs de cruzeiro.
Art. 6<~ A Mesa da Câmaça dos Deputados expedirá
as normas complementares à execução do disposto nesta
~.

.

Art. 71' As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para o exercidO de.1984.
Art. 8<~ Esta lei entra em vigor na data de sua publícação, retroagindo seus-efeitos à I 'i' de janeiro-de) 984.

3. Satisfeitas que estão as exigências do art. 442 e.
seus§§ l~' e 29 do Regimento Interno, e como a efetivaçã:o
das alterações pretendidas encontra respaldo nas dispo~
sições dos arts. 30 e 42, VIII, da Constituição e a Proposição está vazada em técnica apropriada, deve ela ser
considerada merecedora de <lCQlhimento.

Revogam-se as dlsposições em contráriO.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 2.079,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983
Relljusta os atuals valores de vencimentos, salários
e proventos dos servidores civis do Poder Exe<:utlvo,
bem como os das pensões e dá outras providências.
O Presidente da República no uso da ~tribuição que
lhe confere o art. 55, item fii, da- C0iistitu1ção, ·decreúi:Art. ]9 Os atuais valores de vencimeRtos, salários e
proventos dos servidores civis do Poder Executivo. bem
como os das pensões, resultantes da_ aplicação do
Decreto-lei nl' 1.984, de 28 de dezembro ~e 1982, são reajustados em 65% (sessenta e-cinco por cento).
Art. 21' Fica elevado par:.~ Cr$ 2.400,00- (dois mil e
quatrocentos cruzeiros) o _valor do salârio-família.
Art. 39 O Departamento AdmiriiStriiliVo do Se"rviço
Público elaborará as tabelas com os valores reajustados
na forma deste Decreto-lei e expedirá normas complementares para a sua execução.
Art. 4~' A despesa decorrente da execução deste
decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 5-~' Este decreto-lei entrará em vigor em l~' de janeiro de 1984, revogadas as disposições etc. c_ontrârio.
Brasília, 20 de dezembro de 1983; 1629 da Independênw
cia e 95o da República. - JOÃO FIGUEIREDO Ibrahim Abi-Ackel - Delfim Netto.
(Às Comissões de ConstituiÇão e Justica, de Se,..
vlço Público Civil e de Finanças.)
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vir há de ser absorvido pelas dotações orçamentárias
próprias do Senado, como de resto salienta a Justificação firinada pdos ilustres membros da Comissão Diretora.
Destarte, inexistindo óbice de ordem jurídicofinanceira e evidenciando-se o seu interesse para o fiel
cumprimento das Complexas atribuições desta Casa, somos pela aprovação do projeto em exar11e.
Sala das Comissões, 29 de março de 1984. -Itamar
Franco Presidente -Amaral Peixoto Relator - Jutahy
Magalhães- João Lúcio - Passos Pôrto - Virg:Oio Távora - Cid Sampaio - Hélio Guelros - Oct!ivlo Cardo-so - José Fragelll.
'

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n9 36, de
1984, _que re.ceberâ emendas, perante a primeira comissão _a que foi distribuído, peio prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, "b", do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projetas de I1::i que vão ser lidos pelo Sr. J9-Secretârio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 42, DE 1984
Acrescenbl dispositivo ao Decreto-lei n' 1.910, de
29 de dezembro de 1981, que dispõe sobre cQntribuições para o custeio da Previdência Social, determlmmdo a. manutenção, pela Previdência Social, de u.
sistência especializada aos idosos.
O Congresso Nacional decreta:

4. Ante-o expOsto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, jurfdico, regimental e de boa
técnica legislativa.

Art. [9 É acrescentado ao art. 21' do Decreto-lei n"
1.910, de 29 de dezembro de 1981, o seguinte parágrafo
ónico:

Sala da Comissão, 28 de março de 1984~- José Fragelll, Presidente, em exercício- Octávio Cardoso, Reia·
tor- João Calmou- Hélio Gueiros- Passos PôrtoAmaral Furlan - Severo Gomes - Pedro Simon.

"Parágrafo único. Os estabelecimentos hospitalares da previdência social e os conveniado.s manierâO serviço de assistência especializada aos idosos,
ao qual também terão acesso, igualmente preferenciUI, 'os aposentados e pernionistas."

o

Art. 9'i'
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Março de I984

PARECER N• 45, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Amaral Peixoto
Visa a proposição em tela, apresentada pela Comissão
Diretora da Casa, a transformação da Sec;ão de Protocolo Administrativo. subordinuda à Secretaria Administrativa, em Serviço de Protocolo Administrativo.
Tendo cm >v:ista a agilização das tarefas' que lhe incumbem e a necessidade de mordenização da estrutura do ór~
gão, sugere o presente projeto de resolução a criação das
Seções de Registro e Distribuição e de Controle e Recuperaç~o de Informação.
Face à necessidade de se compor os quadros da chefia
dos respectivos departamentos, propõe a medida a
criação de funções gratifJ.cadas correspondentes aos
símbolos FG-1, FÇ1~2 e FG-3 e ao pessoal remunerado
nos termos do art. 536 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal.
Verifica-se, assim, qu.e a matéria se reveste de ~equí~
vOcit --releVâilCia pafa o boin- desempenho das altas
funções atribuídas constitucionalmente e esta Câmara
Alta do Poder Legislativo.
Ademais, no que concerne aos efeitos de natureza fiiia~ccira com a sua implantação, nada se pode objetar,
uma vez que o insignificante acréscimo que dela pode ad-

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justlficaçio
Os aposentados e pensionistas, que antes do Decreto·
lei n9 1.910, de 198 l, estavam inteiramente desobrigados
de qualq'uer contribuição para a previdência social, passaram, a partir de então, a contribuir obrigatoriamente
com importâncias m"ensais correspondentes a até cinco
por cento (entre 3% e 5%, para ser mais exato) dos valores dos respectivos proventos ou pensões. Os recursos as~
sim arrecadadOs seriam, segundo o disposto no art. 29,
caput, do citadõ diPloma -legal. destinados ao custeio da
assistência médica da previdência social.
Entretanto, inobstante o novo encargo, não se criou
qualquer privifégio ou favorecimento para os aposenta·
dos e pensionistas, que apenas passaram a ter diminuídos os valores dos já minguados proventos ou pensões.
Quer o nosso projeto, por isto, inspiradO ehl sugestão
acolhida durante o VIII Congresso dos Trabalhadores
Aposentados e Pcnsionistas(realizado em lpatinga, MG,
ent~e 20 e 23 de outubro de 1983), que haja uma assistSncia hospitalar especializada para os idosos, entre os quais
se incluiriam obrigatoriamente os ap_c;>se!ltados e pensionistas da previdêiiCiS.
Sala das Sessões, 30 de março de 1984. - Nelton Carn~lro.
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LEGISLA CÃO CITADA
DECRETO-LEI N• !.9!0, DE 29 DE DEZEMBRO DE
19BI
Dispõe sobre contribuições para o custeio da Previdência Social, e -dá outràs providêD.cias.
·

Art. 29 Ficam estabeleddas contribuições dos aposentados em geral e dos pensionistas, para cust6io cta ãssistência médica,_ na forma seguinte:
I -- aposentados:
a) 3% (três por cento} do vafõr doS r~spectivos beneficias até o eqUiv-alente a 3 (três) Vezes· o 5-afádOrTiinTmo regional;

b) 3,5% (três e meio por cerito) do valor dos respectivos benefícios superior a 3 (trêsre 'irlferior ou igual a 5
{cinco) vezes o salário nlíriimo regíonal;
·- -·
c) 4% (quatro por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 5 (cinco) e inferior ou igu3J a 10 (dei)
v:ezes o salário mínimo regional;
d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a lO (dez) e inferior ouTgual a
15 (quinze) vezes o salário mínimo regional;
e) 5% (cincO por cento) dO valOr dos respectivos benefícios superior a JS (quinZe) vê:ies -o- salãríO rriínin10 regional.
II - pensionistas:
3% (três pOi' ceõto) do valor dos respectivos beneficias.
(Às Comü.~õe.~ de COn.~tltu/Ção -e )uSti(a, de Legislação Sõdãl e de Finanças. )

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 43, DE 1984
Altera a redaçio do artigo 66, da Lei n9 4. 728, di!
14 de julho de 1965, que disciplina o ln!ltituto da allenaçilo flduciárla, assegurando ao devedor. em qual&
11fUer hipótese, a efetiva proprledad'e do bem dado em
garantia.
O Congresso NaciOnal decreta:
Art. l~> O artigo 66, da Lei n~> 4.728,' de 14 di julho

de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 66 A alienação fiduciãria transfere aa
credor da obrigação a fração ideal do domfflio da
coisa móvel garantidora do crédito correspondente
ao valor mutuado bem conYo a ~pectiva posse irrdireta.
§ I'i' O devedOr--Pe-nilanece titular do domínio
da fraçâo ideal remanescente e da_ posst direta.
§ 2"? A fração ideal do domínio- transferido- ao
credor resolve-se com o pagamento da dívida e encargos convencionados na forma -da lei.
§ 3~' A alienação fiduciária --somente se prova
por escrito e seu instrtirriento, PúbliCo ou PãftiCUitr,
qualquer que seja o seu valor, serlt obrigafõriairie_nte
arquivadO, por cópia ou microfilme; rio RegisfrO de
Títulos e Documentos do domicílio do credor e às
suas expensas, sob pena de não valer contra terceiros, contendo, além de outros_ dados, os segUintes:
a) o total da dívida ou sua estimativa bem
come a forma de pagamento;
b) a fração ideal do domínio transferrdo que
não poderá exceder a 70% (setenta pOr cC:nt6)-;
c) o local e a data do pagamento;
d) a taxa de juros;
e) a cláusula penal e o índice de correção monetária aplicáveis no caso de fnâdimplêneia; · f) a descrição do bem objeto de alienação fidu•
ciária e os eli::inentos indispensáveiS à sua identificação.
§ 41' ~.na data do instrumento de alienação fi.
duciária, o devedor ainda não for P!O_prietário âã.

-~

coisa objetà do contraio, o -doininio fiduciário desta
se transferirá ao credor no momento da aquisição
da propriedade pelo devedor, indepe-ndentemen-te
de qualquer formalidade posterior.
§ 59 Se a coisa alienada em garantia não se
identificar por números, marcas e sinais indicados
no instrumento de alienação fiduciá-ria, cabe ao proprietário fiduciãriO o ânus dB. prova, confra terceiros, da identidade dos bens do seu domínio que se
encontram em poder do devedor.
§ 6~' Ocorrendo inadimplêncTa nO pagamento é
facultado ao credor promover a execução da dívida
e acréscimos legais desde que constitua previamente
o devedor em lnora·com OpraZo de-30 (trintã) dias.
§ 7" Para os fins da cóflstituição _em mora prevista no parágrafo anterior, será o devedor intimado, a requerimento de credor, pelo oficial do Registro de Títulos e Documernos onde estiver arquivado
o contrato, a satisfazer as prestações vencidas e as
_que se vencerem até a data do_ pagamento, os acrésciwos convencionados e as. custas da intirnacã_o.
§ 8~' Purgada a mora, convalescerá o contrato.
_ __§ 99 O valor apurado em arrematação constitui
,ç_rêdito._. prívilegiado do proprietário fiduciário,
entregando-se ao devedor o saldo porventura apurado.
§ 10 Se o preço de venda da coisa 11ão bastar
para satisfazer o crédito, continuará o devedor pessoalmente obrigado pelo restante do seu débito.
§ 11 É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar corri a coisa alienad~ em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.
~ 12 Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758,762,763 e 802, do Código Civil, no que couber.
~ 13 A alienação fiduciária em garantia de veículo automotor de\·erá, para fins probatórios, cons~
ta r do Certificado de Registro, a que se- refere o art.
52 dp Código Nacional de Trânsito.:_'

Aif. 2~' I:: asseguradq ao devedor, a qUalquer tempo,
tran-sferir Seus dlreifos--e obrigaçõe~ a ierceifoS dando
ciência do ato ao credor e ao oficiat do Registro de Títulos e Documentos.
Art. J9 Ficam revogados QS artigos li', 21', 3~', 49, 511 e
79 do Decreto-lei n9 911, de 1~' de outubro de 196_9.
Art 4~' Esta lei entra em vigor na data C1e sua publf..
~çiio.

Art. 59 São revogadas as disposições em conf!á!io_
Justificaçio

O instituto da. "alienação fiduciái--ia em ·garantia", tal
como originalmente conc~bido e sobretudo em função
da legislação superveniente que veio -a aperfeiçoá-lo,
constitui um dos mais drásticos diplomas legais de que se
tenha notícia a beneficíar o einpresariado financeíro. Oexame; iuperficial que sefa, da legislação perti~ente revela que os prestadores de capital passaram a dispor de um
novo direito real de garantia que veio ao extremo de
transferir a propriedade resolúvel do bem enquanto não
paga a integralidade da dtvida. A situação jurídíc'!, criada, nestas condições, é, no mínimo, paradoxal pois a coisa garanfidora. da obrigação sai do patrimônio do devedor _e ele s6 retornando quando quitado integralmente o
débito. Ressalte-se que, durante o período de execução
do contrato, o mutuáriO dispõe apenas da posse direta
do bem dado em garantia a qual é, pela sua própria natureza, prêdiria e instável.
Para justificar tão draconiano instituto, alegou-se ser
necessário dinamlzã:r o- mercado de câpitais dando maior
_ iolvab_ilidade e garantia aos créditos cuja -õi-igem estivesSe vinculada a financiamento direto ao consumidor. O
sistema económico adotado pelo Brasil, como é do reco~
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nhecimento geral, imPiíca uiria -crescente necessidade de
ampliação do mercado consumidor de bens duráveis o
que leva, naturalmente, à imposição de serem criados
mecanismos financeiros que possibilitem a um grande
_númer.Õ de pessoas adquirir periodicamente taís bens.
Em tal contexto, é compreensível que o setor empresarial
ligado à intermediação dos meios de pagamento assuma
pape!" de relevância e até mesmo de primazia económica
sobre os demais. A amplitude da influência do dito setor
empresarial na vida política do País é revelôlda de forma
pãrticufãrmente contundente no bojo da exposição de
motivos que acompanhou o Decreto-lei n'i' 911, de 1969:
"A demora nos processos para reaver o bem garantido do débito, tornou-se fonte de_encarecimento
das operações financie;iras realizadas com a garantia
da alienação fiduciária. Pretendendo o Governo
baixar o custo operacional das instituições financeiras tornou-se indispensável da solução rápida e efi_caz oa _hipótese de inadimplemento do devedor,
justificando~se, pois, a elaboração de um projeto de
decreto-lei para atender a tais situações."

No afã de proteger o capital financeiro, olvidou-se por
completo de assegurar um mínimo de direitos ao consumidor. Partiu-se do pressuposto de que a inadimplênCia
no pagamento teria seinpre por causa a ihércia do devedor em satisfazer suas obri-gações quando, na realidade,
-pdde- decorrer de inúmeros outros motivos. Nesta iitlha
de raciocínio, assegurou-se ao prestador de capital o di·
reito de apreender e vender o bem alienado fiduciaria~ente quando o devedor deixar de pagar suas prestaçõe~
e isto ..independentemente de leilão ou hasta públíca,
avaliação prévia ou qualquer ~-utra medida judicial ou
extrajudicial". Chegou~se ao cúmulo de restringir inadimissivelmente o direito de defesa do réu que só podC alegar .... o -pagamento do débito vencido ou cumprimento
das obrigações contrãtuais". O cabimento da ação de depósito, perigosa arma proce.c;sual colocada à disposição
do proprietário fiduciário porque ensejadora de prisão
civil, restring~ ainda mais ac; possibilidades de defesa: do
devedor.

O projeto em pauta prOcura restahelecer um justo
_ eq_uilíb_r~~ en_tre o_s 9ois pólos da relação obrigacional decorrente do cÔntrato de.alienação fiduciária. Determinase; em primeiro lugar, que o contrato só transfere ao credor a oropri~dade'da fração ideal correspondente ao va-lor mu.tuado. :t: previsto, outrossim, que a parcela de
domínio transferida em garantia da operação não poderá exceder de sententa por cento. Na hipótese de inadimp"lênda, -eStipula-se um prazo de trinta dias para consti- tuição em mora do devedor findo o qual habilita-se o
credor .a ·promover o competente processo de execução.
Este sistema alternativo tem o mérito de- permitir affipla
defesa ao ex_ecutado já que fica aberta possibilidade de
embargar a execução. Fica ainda o devedor habilitado a
transferír seus direitos e obrigações a terceiros, dando
ciência do ato ao credor e ao oficial do Registro de Títulos e Documentos onde estiver arquix.ado o contrato. A
previsão destina-se a facilitar a cessão dos encargos e privilégios quando encontrar-se o sujeito passivo da relação
impossibilitado de continuar assumindo os ônus contratuais.

a

No que tange a posição do credor, em nada ficou pre·
judicada porquanto a quantia mutuada permanece favorecida Com os privilégios legais admissíveis e consagrados ao longo dos séculos. Caso porventura o valor a pu~
rado em execução não baste para solver a dívida na sua
totalidade, permanece integra a responsabilidade pessoal
do mutuário.
A proposição inspira-se numa filosofia eminentemente
social das relações jurfdicas obrigacionais. t preciso restabelecer um certo grau de egUidade e justiça- no .trata-
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menta legal dispensadO -às pessoas mcnos_[<~,vorecid:.ts,
geralmente posicionadas na condição de devedoras.
Deve o legislador adotar as modificações que se impõe
no ordenamento jurídico a fim de torná-lo mais humano
e adequado ao justo equilíbrio entre os interesses em jogo. O desenvolvimento c a prosperidade de um povo só
podem assentar-se cm premissas de tal natureza.
Sala das Sessões, 27 de..março de 1984.- Itamar Fran~
co.
LEG!SLAÇ'.{O CITADA
DECRETO-LEI N' 911. DE i' DE OUTUBRO DE
1969
Altera a redação do art. 66, da Lei R" 4.728, de 14
de julho de 1965, estabelece normas de processo sobre
alienação fiduciária, e dá outras providências.
Os Ministros da Marinhõ.l. de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo Jl' do Ato Institucional n~' 12, de 31 de
agosto de 1969, combinado com o~ J9 do artigo 2~> do
Ato Institucional n~' 5, de 13 de dezembro de !9_6_8, decretam:
Art. I~> O artigo 66 da Lei n~' 4.728, de 14 de julho de
1965. passa a ter a seguinte redação:
"Art. 66. A alienação ftduciária em garantia
transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indircta da coisa móvel alienada, independentemente
da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante
ou dell.edor em possuidor direto e depositário com
todas as responsabilidadt:s e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil c penal.
~ 19 A alienação fiduciária somente se prova
por escrito e se.u. instrumento, púbÍiCÕ- ou Pái-t(cular,
qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente
arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de
Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob
pena de não valer contra terceiros, e _conterá, além
de outros dados, os seguintes:
a) o tolal da dfvida ou sua estimutiva;
b) o local e a data do pagamento;
c) a taxa de juros, as c6missões cuja cobraiwa
for permittda e eventualmente, a_cláusula penal - a
estipulação de corrcção monetária com indicação
dos índices aplicáveis;
d) a descrição do bem objeto da alienaçi'!o tul.uciária e os elementos indispensáveis à sua identificação.
§ 2.9- Se, na ,data do instrumento d<: allenaç?o fiw
duciária, o devedor ainda não for proprietário da
coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta
se transferirá ao credor no momento da a_quisiçào
da propriedade pelo devedor, independentemente
de qcalquer formalidade posterior.
§ ]'i' Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e-S-inais indicados no instrumento de alienação fiducitl.ria, cabe ao proprie:
tá rio fiduciário o ônus daprova, contra terceiros, da
identidade dos bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor.
§ 49 No caso de inadimplemento da obrigação
garantida, o proprietário fiduciário pode vender a
coisa a terceiros e apliCar o preço çla venda no pagaw
mento do seu crédito e das despesas decorrentes da
cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.
§ 5'i' Se o preço da venda da coisa não bastar
para pagar o crédito do proprietário fiduciário e
despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor
continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo
devedor apurado.
§ 69 h nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada, em gaw
rantia, se a dívida não for paga no seu vencimento.
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~ 79 Aplica-se à alienação fiducüí.ria em garantia o disposto nos artigos 758,762,763 e.802 do Código Civil, no que couber.
§ 81' O devedor que alienar ou der em garantia a
terceiros. coisa que já alienara fidudariamente em
garantia, ficmá sujeito à pena pre-..dsta no art. J 71, §
21!... inciso I, do Código Penal.
§ 91' Nào se aplica à alienaç-ão fiduciâria o dis~
posto no artigo 1.219 do Código Civil.
~ -1 O.
A alienaç-ão fiduciária em garantia de veículo -automotor, deverá, p:rra fins probatórios,
constar-do certificado de Registro, a que-se refere o
artigo 52 do Código Nacional de Trânsito."

Art. 2~' No caso de inadimp!cmento ou mora nas
ohrigaçõe::;. 'çonrratuais garantidas mediante alienação fidudár.ia., o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa .a terceiros. independentemente de leilão. hasta pública, avaliação rrêvia ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, salvo dhposiçào expressa em
contrário previst~t no contruto, devendo aplicar o preço
da venda no ragamento de seu crédilo e das despesas dec
correrHcs e entreg<ir ao de~•ector o saldo apurado, se houver.
§ I~ O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e con_1issõ~, além d_;ts taxas, cl_du::-.ula r)enal e corrCÇ:ào monetária.,. quando expressamente
e,onv.$!ncionados pelas partes.
§ 2~ A mora decorrerá do simPle::-. vencimento do
prazo pam pagamento c poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documentos ou p_elo protesto do título, a critério do credor.
§ 3~> A mora e o inadimplemento de obrigações contr_?tuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrênci_a legal ou convencional de algum dos casos de ante-cipação de_ vencímento da dívida facultarão ao credor
considerar, de pleno direito, vensJ9~ tq_d_'!S __ 1-l..§ __ obd~
gações contratu<~is, independentemente de aviso ou notificação judicilll ou extrajudicial.
A-rt. 39 O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora·ou o
inadln1plemCntO do devedor.

§ i~> Despachada a inicial c executada a liminar, ô
réu será citado para, em três dias, apresentar contestação
ou, se já tiver pago 40% (quarenta porcento) do preço fi- nanciado, requerer a purgação de mora.
§ 21' Na contestação só se poderá alegar o pagamento do débito vencido ou o cumprimento das· obrigações
· -c-o"htíatuais.
§ 3~> Requerida a purgação de mora tempestivamenw
te•.o Juíz marcará ~~ta para o pagamento que deverá ser
feito em prazo não superior a dez dias, remetendo, outr()ssim os autos ao contador para cálculo do débito existente, na forma do art. 29 e· seu parágrãfo primeiro.
§ 4~' Contestado ou não o pedido e não purgada a
mora·;·o Juíz dará sentença de plano em cinco dias, após
o decurso do pr.azo de defesa, independentemente da
avaliação do bem.
§ 59 A sentença do Juiz, de que cabe agravo de ins~
trumento sem efelto suspensivo não impedirá a venda extrajudicial dõ bem alienado fiduciariamente e consolidará a prOpriedade -e a Posse plena excluSiva n-as mãos do _
proprietário fiduciário. ?relerida pelo credor _a_venda fudicial, aplicar-se-á o disposto no título VI, LiVro V. do
Código de Processo Civil.
§ 6~> A busca e apreensão prevista no presente artigo
constituí processo autônomo e independente de qualquer
procedimento posterior.
ArL 41' Se o bem alienado fiduciàriamente não for
-- etlContrado ~U não se achar ]Ja pOSSe do devedqr, Ocre-
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dor poderá _intentar ação de depósito, na forma prevista
no Tí~ulo XII, Livro IV. do Código de Pro~esso Civil.
Ar!. _5I' &o. credor preferir recorrer à açào executiva
ou, se for o cas.o .ao executivo fiscal, serão penhorados., a
critério do autoi da açào,- bens do devedor quantos bastem para usscguni.r a _execução.
Parágrafo único. Não se aplica à a!íenaçào fíduciária
o disposto nos incisos IX, XI e XIII do artigo 942 do Código de Processo Civil.
Art.... 6~ O avalista, fiador ou terceiro interessado que
pagar a dívidu do alienante ou devedor, sub-rogará, de
pleno direito no crédito e na garantia constituída pela
alicnuçào fidudâria.
Art. 7~> Na falência do devedor lllicnante, ficu assegurado ao credor ou proprietário fiducj.úrio o direito de
pedir na formll prevista na lei <-1 restituição do bem alienado fiduciariamente.
Parágrafo único. Efetivada a restituição o proprietário fiduciário agirá na foima prevista neste decreto-lei.
Art. go o ConseihD Nacional de Trânsito, no prazo
máximo de 60 dias. a contar da vigência do presente
Decreto-lei, expeditfl riornlas regulamentares relativas à
alienação fidudári~ de veículos automotores.
ArL 9~ O presente d~reto~lei entrará cm vigor na
data de sull publicação, aplicando-se desde logo, pois
processos em curso, revogadas as disposições em con- tr:_árl_Q.
Brasília, !~>de outubro de i969t 148~> da Independência
e 819 da Rcpúhlica.- AUGUSTO HAMANN RADE-

MAKER GRONEW ALD - AURtL!O DE LYRA TAVARES- MÁRCIO DE SOUZA E MELLO- LUIS
ANTôNIO DA GAMA E SILVA- ANTÓNIO DELFIM NETTO. .
fÀ Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE ( Moacyr Dalla) -Os projetos
!id9s serão publicados e remetidos às comis;-;ões compe--tentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois de u_ma espera de trinta anos, entremeada de
lutas em diferentes esferas da administração pública, o
Governo federal, três anos atrás, autorizou o início das
obras de construção do açude Bocaina, situado no municípto de igual denominação c distante cerca de vinte e
dois quilômetros. da cidade de Pícos.
Com a capacidade de acumulação de cento e quatro
milhões de metros cúbicos, portanto, de médio porte, o,
futuro mariancial, o maior do Piauí em tamanho, servirá,
entre outros fins, para regularizar e perenizar os rio Guaribas, oferecer condições mais propícias à semeadura e
de segurança aos plantios que secularmente se fazem no
leito daquele rio, aumentar, com ã utilização dos terrenos marginais e o auxílio da energia elétríca, a área agricultável, garantir o sistema de a,bastecimento dágua de
Picos, e oferecer, a par do incentivo às práticas de lazer,
oportunidades para a criação de peixes e o conseqiJente e
saudável enriquecimento dos hábitos alimentares do
povo da região.
Realizados, no último triénio, os triibalhos prelimina~
res e de infra~e:otrutura do Bocaína, inclusive de construção de uma parede provisória, de terra, para a retenção dos excessos de águas pluviais, são necessários no
corrente ano, consoante estimativas feitas pelo 3' Bata~
lhão de Engenharia de Construção, responsável pela ediM
ficação do açt.ide, cerca de três e meio bilhões de cruzeiros para a conclusão da obra, vale dizer, da parede definitiva daquele reservatório.
Importa esclarecer que_ a edificação da parede requer
recursos tenlPestivamente disponíveis e exige em prazo
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mínimo de trabalhos contínuos, ininterruptas, durante
aproximadamente sete meses, isto é, de maio a outubro,
fim do atual e início do vindouro período de inverno,
respectivamente.
Isto significa" qUe a coiistruç_ào não pode parar, não
pode sofrer qualquer demora após o começo das obras,
sob pena do comprometimento da ex.ecução, esPecial~
mente pelo perigo que representará para as popUlações
Que residem a jusante do açude, de modo particular para
a cidade de Picos.
Há poucos dias, aliás, chuvas mais intensas caídas a
montante da parede provísóari"a determinaram a elevação das águas represadas e o transbordamento, cqm
lâmina de um metro, do rio Guariba.s. Os estragos causados à parede,_ feHsmente, foram dt! pouca monta e não
comprometeram a segurança do__temporário tapume.
Mas se o inverno prosseguir e as precipitações chuvosas aumentarem, riscos por certo surgirão. E é imperioso
preveni-los, mesmo porque, além de vidas, as extensas
plantações abaixo do açude podem sofrer danos irreme-diáveis.
No principio da primeira semana do corrente mês conversei, a respeito da edificação do Bocaina, com o Comandante do 3~ BEC. A auspiciosa nõtíciã que me- deu é
a de que através de esquema montado na SUDENE;
com a natural interveniência do Ministérfo" do Interior,
já estão assegurados pafil a construção da parede do açu ..
de, no exercício de 1984, recursos da ordem de um bilhão
e setecentos e cinqUenta milhões de cruzeiros, metade,
por conseguinte, do montante previsto. E o TenenteCoronel Pedro Figueira informou-me, ainda, que tão
logo as condições do inverno o permitam inicíai'ã a construção da parede _do açude Bocaina.
Como representante do Piauí nesta Casa, e especialmente como picoense, empenhado hã trinta anos na luta
pela edificaçã_o do bucaina, não posso fugir, ·nessa hora,
ao dever de relatar fatos e expressar temores pelo sucesso
do empreendimento, sobretudo enquanto não forem assegurados, na totalidade, os recursos indispensáveis à
conclusão da importantfssima obra, fonte de benefícios
que serão esparzidos sobre a principal região produtora
do Piauí.
C taro que estas palavras têm um sentido de alerta. ao
cabo de contas, até mesmo receios, desde que tenham
por objeto a prcscrvaçàQ de. direitos inalienáveis do homem, são plenamente justificáveis. Mas o que elas prioritariamente expressam é um apelo enderaçado aos dirigentes maiores do País, de modo particular ao Ministro
do Interior- Mário Andreazza, no sentido de q~c asse-gure a disponibilidade, nas ocasiões próprias, do volume
de recursos ímprcseindfveis à construção, durante sete
meses consecutivos, da parede do açude Bocaina.
É a providência que as comunidades dirctamente interessadas, além de todas quantas integram a microregião
de Picos, esperam do Governo f_ederal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (PDS - RN~ Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fatos da maior gravidade que estão ocorrendo, neste
instante, no Município de Umarizal, Rio Grande do
Norte, obrigam-me, a esta breve comunicação.
De hã quatro dias para cá, a comunidade foi atingida
por um agudíssimo surto de mortalidade infantil, -tendose verificado, nesse perfodo, vinte e hum óbitos, Oito dos
quais nas últimas vinte e quatro horas, vitimando. fnclusive, crianças na idade- escolar.
Sem recursos de laboratório, os médicos da cidade, até
agora, não conseguiram determinar a causa do mal,
suspeitando-se, todavia, que possa estar relacionada à
impotabilidade da água distribuida à população em caminhões- PIPA, que se abastecem num açude de Riacho da Cruz~
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Tentou o prefeito conseguir apoio da s-ecretaria Estadual de Saúde, Mas seu apelo ainda não foi atendido, estando a comunidade em estado de verdadeira exasperação-.
Como recurso derradeiro, enviei-prime:ira hora de hoje, telex ao Excelentíssimo Senhor Ministro da SaúdeDoutor Valdir Arcoverde - nos seguinte termos:
"Apelo ao alto espírito de Vossa Excelência, no sentido de determinar em caráter de urgência urgentíssima,
envio de equipe sanitária ao Município de Umarizal, Rio
Grande do Norte, para detectar causa agudo surto de
mortalidade infantil que já· vitimou 21 (vinte e uma)
crianças n'os últimos 4 (quatro) dias, sendo 8(oito) delas
nas úhimas vinte e quatro horas, inclusive 2 (dois) na idade Cscolar (7 e 8 an-os respectivamente).
A comunidade perplexa aguarda urgente sOcorro desse Ministério pois já esg_otou todos os recursos a seu alcance_ para debelar o mal.
Sendo a situação extremamente dramática, espero do
ilustre Ministro interesse pessoal por esse problema.
Cordiais saudações."
Aguardando providêcias do Senhor Ministro, ainda
para hoje, na esperança de se deter a tragédia que se abate sobre- a população umarizalense, renovo o apelo do
Senhor Prefeito às autoridades estaduais para que, procurando alguma grandeza de alma, se esqueçam de eventuais divergências políticas, quando o que está em jogo
são vidas preciosas de uma população cuja segUrança sãnitária é, em última análise, de sua responsabilidade.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacy_r Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No discurso de abertura da vigéSima quinta Assemble. ia Geral dos Governadores do Banco Internacional de
Desenvolvimento, o_ seu Presidente, Antônio Ortíz-Mena, declarou que "a política de austeridade econômica adotada pelos endividados países latino-americanos, que
passaram a descuidar do.s programas d_e bem-C$tar social, pode provocar violenta crise social no Continente, a
menos que substancial investimento _do exterior seja canalizado para programas sociais".
Essa afirmação, diante de cerca de dois mil e quinhentos banqueiros internacionais, economisfas e funCiOnários governamentais, levou-os a perceber uma "relação fündamental'' entre o investimento economicamente produtivo e o bem-estar sociaL
Na verdade, os países americanos, que se_c_aracterizavam por uma tendência estruturalista, inspirada nos estudos do CEPAL, têm dificuldades_ para se amoldar ao
monetarismo dos organismos internacionais. que sedescuidam, sempre, em seus investimentos, dos programas
sociais. Isso, segundo Antônio Ortiz Mena, "não s_6 é intolerável do ponto de vista da preservação dos valores
humanos básicos e de justiça social, como poderá ter
conseqUências, que já começam a apresentar índices a:~
]armantes, a respeito da preservação da própria ordem e
tranqailidade social".
Foi com a maior relutância que os g~vernoS latinoamericanos adotaram uma política de austerídade rígida,
implicando em cortes crescentes nos salários e nos orçamentos, além de restrições às importações,- mesmo de
bens essenciais para o seu próprio desenvolvimento industríãl, ·vísãndo à acumulação de moeda externa, para o
pagamento da dívida internaCional, enquantO cresce o
endividamento interno e sobe a dívida social.
Se no Brasil es'sas medidas não foram respondidas
com greves e violências, isso decorre da cordura nacional
e da repulsa que votamos a esse tipo de reação.
Na verdade, encabeçamos a lista dos devedores latinoamericanos, quando os nossos cem bilhões de dólares de
dêbito.s_ sigilificam nada menos de vinte e sete por cento

do total, seguindo-se o México com vinte e seis e a Argentina com doze por cento.
Em fins do ano passado, nossa conta se elevava a noventa e um bilhões de dólares, mas já foi acrescida de ju~
ros so_bre juros, chegando à centena, enquanto a Argentina deve quarenta e um bilhões de dólares.
Naquele encontro, foi proposta, como solução a longo
prãzo, a emissão de bónus de taxa fixa, colocados_ pelas
nações devedoras numa carteira do BID, que emitiria
bónus de resgate, beneficiando os bancos credores, que
negociariam os bônus do BID.
Esperamos que essa solução seja aceita, paia livrar a
América Latina da maior canga de sua História.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuricia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicito a V. Ex• que faça constar
dos anais do Senado o artigo publicado no Jornal do
B_ras~l, gue se intitula "O fenôrileno Aureliano Chaves",
e que passo a ler para conhecimento dos meus pares:

O FENOMENO
AURELIANO CHAVES
Há cerca de um ano, se algum curioso da pot[tica
brasileira arriscasse a previsão de que, no calor da
sucessão presidencial, o PDS poderia conseguir um
candidato popular, o mais provãvel é que seus ouvintes decidissem internar o profeta no manícômio
mais próximo. Pois é tão fascinante o jogo da política que hoje o PDS tem um candidato popular, e
todo o País, ex:ceto a maioria do PDS, acha isso absolutamente normaL Esse candidato é o VicePresidente Aureliano Chaves, um personagem de
temperamento complexo, postura messiânica, porém indiscutivelmente amparado na opinião públi-

ca.
À primeira vista, Aureliano tem toda essa simpatia popular porque defende as eleições diretas para a
Presidência da República. ~ provável que haja aí
um exagero. Os outros candidatos do PDS, em diversas ocasiões, manifestaram-se a favor das diretas.
Mudaram de opinião depois, mas, enquanto falavam bem do sufrágio universal, não ganharam simpatia alguma. Pode--se argumentar tambêm que Aureliano apresenta-se como um crítico no atuãl Governo e, sobretudo, de sua política econômica. Ainda aí pode--se encontrar exagero. Em termos genéricos, os outros candidatos do PDS também defendem o fim da recessãO e, em termos específicos, o
Deputado Paulo Maluf mostra-se um crítico mais
feroz que Aureliano, quando fala da burocracia.
Se as semelhanças são tantas, por que a diferença
entre os candidatos parece tão grande? ~ provável
que o fator principal desse paradoxo seja uma crueldade: as pessoas parecem dispostas a acreditar em
qualquer coisa dita por Aureliano e a duvidar de
tudo o que dizem Maluf e Andreazza, Por quê? Porque, dos três, o Vice--Presidente é o único qUe fala,
dam;lo como entendido que o regime de 64 findouse. Ele não fala à platéia do regime. Fala ao País.
Precisamente por isso, tem popularidade e não tem
- votos ria Conve-nção do PDS.
A candidatura de Aureliano, bem como a campanha pelas eleições diretas, tem uma característica
histórica bastante peculiar. Representam a possibilidade de o Brasil, pela primeira vez em sua história,· sair de uma crise do regime sem o colapso das instituições. É possível que nem as eleições venham a ser
diretas netÍl Aureliano venha: a &ct .o Presidente, mas
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essa tendência sobreviverá às duas campanhas. Os
candidatos que falam à platéia do ·regírne sãQ temi·
dos pela opinião pública, sobretudo porque está embutido nos seus projetas o risco da instabilidade~
Quer a instabilidade ao decidir entre o legal e o ilegal do mercado financeirO, quer a instabilidade no
controle da inflação, até a incerteza final diante do
próprio futuro polítiCo do País.
Para felicidade geral, o entendimento de que só
através de um acordo político entre ·as forças da Oposição e os liberais da_Governo atravessou a sociedade de ponta a ponta. O eixo central deSsa- percepção, pela primeira vez effi 20 anos, defx-ou de ser
a clarividência deste ou daquele sábio e moveu-se
para a participação popular no debate político.O ddadão que sai de sua casa para participar de um
comício pelas diretas, com a única finalidade _de
mostrar sua cabeça nas fotografias onde aparecem
as multidões, tornou-se um elemento decisivo no
jogo político. Ele faz parte daquilo-que o Presidente
Juscelino Kubitschek chamava carinhosamente de.. o monstro", ou seja, a opinião pública.
Ao acreditar num candidato do PDS,--a-opinião•
pública dá ao Governo e ao regime uma incomensurá ve! prova de confiança, _t. bem verdade que esse
candidato do PDS não tem grande apoio no partido
e é quase maldito na Granja do Torto, mas o simples fato de um político governista ser aplaudido
mostra que há menos preconceitos do lado da rua
que paga a conta do que do lado do País em que se
gasta o dinheiro alheio. (MUito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena·
dores.
Por mais paradoxal que istO possa parecer aos jõve-ns
de hoje, a Revolução de 64 não foi nenl uJn gOlpe de Es~
tado, nem uma quartelada, mas sim um movimento legalista.
O que hoje comemora o seu vigésimo aniversário foi a
seu tempo, e para milhões de brasileiros, um movimento
contra-revolucionário de embasãmentO popular, ao qual
a.s Forças Armadas deram o seu apoio.
O 31 de março se sucedeu a meses e meses de arregimentação tendenciosa visando à quebra da hierarquia
militar, atráves da rebelião de marinheiros e sargentos,
de ameaças à Constituição, ao regime político e às instituições.
A euforia socializante tomara conta de certos setores
do País, onde Prestes pudera dizer: • Já estamos no poder; só llos falta chegar ao GOvernO".
--4

A situação cõnstrangedora motivara a insatisfação até
mesmo de juristas insuspeitOs, poiS Godofi-edo da Silva
Telles {futuro autor da Carta aos Brasileiros) e Dalmo de
Abreu Dallari (presidente da Comissão de Justiça e Paz
da ArqUidiocese de São Paulo) também assinaram manifesto condenando o governo ..por conturbar o ambiente
de tranqUilidade essencial ao trabalho; do qual depende
o progresso do Pais".
Acompanhei esses acontecimentos na qualidade de deputado estadual na Assembléia Legislativa da Bahia,
onde tentei unir minha voz à _daque_les que combatiam a
hipocrisia de tantos, que estavam preparando a derrocada do regime, sob a falsa aparência de reformas amPlamente desejadas. Era um verdadeiro atentado às instituições, à hierarquia militar, à livre ~mpresa, ao regime
e, principalmente, à independência do Poder Legislativo", incentiva-do por setores do próprio governo e óem
expresso na frase de Brizolã:: "Reformas, na lei ou na
marra!".

A demagogia desenfreada produzia afirmações insÓlitas e, no cêlebre Comicio das Reformas, de 13 de março,
foi pedida expressamente a dissolução do Congresso Nacional. ContudQ,_o g_ue maiS-d~sericade9u a reação popular e deu fÕrça à revolta da Irmã Ana de Lourdes, uma
neta de Ruy Barbosa, foi uma frase infe!iz do Presidente
G_o~Lart: ·~Não basta rezar o rosário para âar pão ao povo",
Produziu ela o impacto negativo necessário pára qUe
as mulheres brasileiras passassem a engrossar as fileiras
do movimento revolucionário, comparecente lado a lado
com os homens-_ às passeatas cívicas, que uniam as
famílias eni toiri.O-de um slogan, semPre repetido: "verde
e amarelo, sem foice e sem martelo".
Eu seguia de !cinge o belo movimento que aglutinava a
classe--riiédia ila marcha da faml1ia, com o p·ovo saindo
pacificamente às ruas do Rio e de São Paulo, fortalecido
de maciça presença feminina, a manifestar seu apoio às
instituições demOcráticas.
S6tnente a 31 de março as Forças Armadas uniram-se
à população civil, rea8indo eficazmente contra as ameaça~fao regime, _:través da Revo~uçã~'- ~!_a~R_edento
tá.
~-- Hoje todos estes fatos perteni:enl ao passado e são, ou
~esconhecidos da população jovem ou esquecidos por
muitos dos _que có"mpartilhar::im as angústias daqueles
dias e, certamente, se beneficiaram com os seus resultados.
Sem dúvida, não foram sempre positivas as conseqíiências do movimento revolucionãrio, mas é inegável
qUe thilito fõi íeüo no Biasil depois de 1964 tania effi ~e:
nefícios do povo quanto do mais amplo desenVolvimento-riacional.
Incontestavelmente, o País tem um grande impulso
para o progresso e as dificuldades atuais não podem apagar os ganhos materiais por ele conquistado, nos últimos
anos e _nem seria difícil enumerar, seto_r por setor, toda a
_gama de realizações e êxitos do governo militar pósrevolucionãrio.
MaS.{ também evidente que, vinte anos depois, algumas esperanças foram transformadas em desencanto
para muitos,_que compartilhara_m_ das comemoraç_ões da
vitóría da ReYoiuçào, e que, decepcionados, seniem-se
hoje pouco ã vontade para recordar a data, apesar de_ tu.do,_tão significativa para a históría' brasileira.
erros ·sabidamente cometidos Pelos novos d~Íen
tqres do poder, o mais grosseiro foi o de não querer dar
ouvidos a algumas ponderações de Milton Campos, tendo em vista a obstinação do Presidente Castello Branc_o
em entregar o Governo a seu sucessor após o encerramento da fase revolucionária e a institucionalização do
movimento de março;
Previa profeticamente aquele saudoso homem público
que a demora na normalização do regime poderia provoca-r _desvios, tornandO difícil o retorno aos·princípios determinantes d:O ato revolucionário.
Guardarei fidelidade aO pensamento do Senador mineiro, que nos precedeu nesta Casa, citando literalmente
parte da explicação pessoal que fez, deste plenãrio, para
lamentar o ato de força que impediu a posse do VicePresídente Pedro Aleixo, como sucessor legítimo do Presidente Costa e Silva.

" -oos

-

R~ferribrava

ele, aos 7 de novembro de 1969:
"Cumpre distinguir entre a Revoiução e seu processo. A Revolução hã de ser permanente como ide' ia e inspiração, para que, com a c_olabqração do
tempo invocada pacientemente, possa produzir seus
frutos que se caracterizam principalmente pela mudança consentida das estruturas e da mentalidade
domina~t_e, seja no povo, seja ~as elites. O processo
revoTucioÔáriÔ há de ser transitórlÕ e breve, porq~_e
s-ua duiação tende à consagraçãO do arbítrio, que e_!imina o di_reito, intranqU_~liza os cidadãos e pa~aljsa
a evolução do meio social. O que urge institucionalizar, portanto, é a Revolução e não o seu processo.

~
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Essa po~íção ficou sendo meu compromisso com
o povo mineiro, que me trouxe a esta Casa."
Infelizmente, o- que se temia acontece e, ao editar a
Ato Institucional n9 5, a Revolução desviou-se de seus
princípios, f"azendo-noS viver um longo período de arbítrio _e_ autoritartsmo.
Sem_ dúvida, iniciamos a superação desta etapa lamenUivel durante o Governo Geisel, tendo sido possível ao
Presidente Figueiredo dar prosseguimento à abertura democrática, de maneira gradual e sem grandes retrocessos.
Contudo, é óbvio que não chegaremos jamais à desejada plenitude democrática sem as complementações, que
se fazem necessárias e, entre todas elas, a reintrodução
das eleições diretas para a Presidência da República.
Do mesmo modo que o apoio popular maciço, no Rio
e em São Paulo, através de passeatas pacíficas, foi decisivo para a vitória em 64, não poderemos mais ignorar, atualmente, a importância do movimento popular pródiretas, que eclode nas ruas e nos comícios, tambêm de
!!laneíra pacífica e incontornável.
será _qui "os mesmos homens que ouviram o clamor
popular em 1964, podem se manter surdos às reivindicações da massa em 1984?. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB _- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Como Senador de São PautÔ, venho denunciar à
Nação a existência de um~ campanha organizada e paga
para atingir o Go-verno de meu Estado.
Mais do que a pessoa ou a obra do Governador Francq Montoro, o que se procura atingir é o que ele repres~nta: a luta pelas eleições diretas e por um moçl.elo alter- nativo e democrático de desenvolvimento.
No último domingo, os grande jornais de todo o Pais
estampara, em um quarto de página, matéria paga de
custo superior a cem milhões de cruzeiros. Pelo volume
das despesas e pelo caráter nitidamente antidemocrático
da publicação se pode facilmente imaginar a sua origem .
E'ssa publicação coincide com a divulgação da prestação de contas do .Primeiro ano do Governo Democrático de São Paulo, onde se demonstra, com fatos, os resultados alcançados no ano da mais grave crise de nossa
.economia.
Ao invés de grandes obras, a prioridade_ do GovernO
de São Paulo foi a realização de milhares de pequenas
obras, pequenas grandes obras, que beneficiaram à
maioria da população.
Numa política voltada para a manutenção e geração
de empregos, o Governo de São Paulo apoiou prioritariament~ a ag~icultura, a, construção ciVil (sameamento e
habitação) e as pequenas e médias empresas.
Os recursos públicos foram destinados prioritariamente ao atendimento- das necessidadd bási~as da população, especialmente nas âreas de saúde, alimentação,
educação e segurança. Pela primeira vez em mu_i_tos anps
-Cresceu a destinação de recursos para a área social.
Para maior segurança e tranquilidade da população,
as polícias civil e militar foram reequipadas nesse primei#
ro ano de Governo cotn 840 viaturas e 3 h~Jicópteros.
Alternativas nacionais foram adotadas em substituição a produtos importados, sendo de se destacar que
só a substituição de óleo diesel importado por energia
elétrica representou uma economia de dez mil barris de
petróleo por dia.
O ÇJoverno de São Pa[!IO, em seu primeiro ano, adotau padrões de rigorosa justiça e austeridade na administração e valorização da função pública .. Todas as admis~
sões para os cargos do Estado passaram a ser feitas com
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concurso público e processo seletivo. lnstitUíU~se o~ piso
para continuar na vida político-partidária do nosso País.
salarial equivalente a dois salários mínimos para todos
Ozanan Coelho foi prefeito de sua cidade natal, a terra de Ary Barroso; Deputado constituinte à Assembléia
os funcionários póblícãs e -a obrigatoriedade do_ reajuste
semestral.
i..~gislativa ctC Minâs Gerai~: Deputado rede;al.por mais
Além disso, foram a dotadas medidas de descentralide duas ieglslaturis; vice-Governador -indicado ao colézação e apoio aos Municipios, com ;:fmtinicipa\ização da
giO-eteÜÕral mineir{;, sUCedeu- a-o--e~i"ne-nte Gover~ad~~merenda esc.olar, das construções escolates, da pré~ ___ -~ure!iano Chaves, concluindo aquele mandato g_overnaesco!a, e inúmeras outra.<> iniciat_jv_as.
mental. Voltou à atividade privada para depois se candiÉ esse novo estilo de governo, legítimo na sua origem, ---datar il c'âman.l fed~ral. Estã~a, Sr. Presidente, no pleno
eleito que foi com mais de cinco milhões de votos, e legíexercício do seu mandato quando colhido pelo destino.
timo no seu modo de exercício, atinado com os ansc;;ios
Sr~ Presidente, em nome do meu Eshdo, em nome da
mi~ha família, em nOme de _todos aqUeles que conheceda grande maioria da população, que se procura atacar
através desse expediente desesperado da matéria paga,
ram Ozanan· na sua singeleza, no s_eu espíríto público,
que só serve para demonstrar a insegurança-dos que não
homem que retrat~va o que havia de melhor na tradição
conhecem a vontade popular e não desejam a democramineira, de equilíbrio, de bom senso e .espírito público,
quero expressar, nesta tarde, o nosso pesar por esse incia para o eaís.
0 povo bras~leiro não se ilude com. as mentiras e insifausto acontecimento.
nuações de uns poucos inconformados. Sua luta é a luta
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
do PMDB, é a luta de São PauJo _e é. a luta_de Fran_ç_o
· palav!a a-ã nobre Senador Tõriüinto JúniOr.
Montoro, por uma democracia autêntica, com eleições
di retas em todos os níveis, e por um novo modelo de deO SR LOMANTO Jl)NIOR (PDS- BA. Pronuncia
senvolvimento que corresponda as necessidades básicas e
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
à vQntade da população brasileira. (Muito bem!)
Sr. Presidente, tambi!m como o Senador Passos Pôrto,
recebi com profundo pesar, logo que ingressava neste recinto, a infausta notícia do falecimento do Deputado
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Sobre a me,
Ozanan Coelho.
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l ~>-Secretário~

1:. lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 27, DE 1984
Requeremos, na forma regimental, e de acôrdo com as
tradições da Casa, as seguinJes homenagens de pe_sar
pelo falecimento do Deputado Ozanan Coelho:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;·
b) apresentação de condolência à fa_mília e ao__ Estado
de Minas Gerais;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 30 de março de 1984.- Luiz Cual~
cante- Lomanto Júnior - PaMos Pôrto - Martins Fi~

lho- Moacyr Dalla- Itamar Franco- Joio LoboNelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O requeri·
mento lido depende de ~atação, em cujo encamin_barne_nto poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que
assim o desejarem.
O Sr. Passos Pôrto - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, para encaminhar a votação do requerimento.

O SR. PASSOS PORTO - (PDS- SE. Para encaminhar a· votação. Sem revisão do orador.)- Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Chegando há poucos instantes a esta Casa, tOinei co~
nhecimento da infausta notícia do desaparecimento, em
Ubá, Minas Gerais, do nosso velho amigo e c_ompanheiro Ozanan Cóelho.
Sr. Presidente, a notícia nos surpreende, sobretudo
porque estivemos há poucos dias com S. Ex• e o encontramos cheio de otimismo e crença no futuro.
Ozanan foi uma figurá -que rrle marcoiúnulto na minha passagem pela Câmara dos Deputados. Seu companheiro, vim a saber, depois; que ele era filho de Levindo
Coelho, político tradicional do pessedismo mineiro.
Ele era um rapaz tímido, mas um homem de profunda
vocação pública, pofítico acima de tudo. Há pouco tempo, por exemplo, o Senado Federal, por unanimidade,
aprovou o seu nome para ocupar uma vaga de ministro
do Tribunal Superior do Trabalho. S. Ex• n"ãO aceitou.

A m~rte o colheu na cidade que_ foi o seu berço. Na cid-ade Õnde nasceu, foi chamado pÜr Deus, e ali faleceu
Pura profunda tristeza dos seus familiares, dos seus correligionários, dos seus amigos, especialmente do povo de
Ubú.
Teve S. Ex' uma das carr~i_ras p_oltticas das mais completas, porque iniciando a sua vida pública como prefeito da sua cidade, atingiu o Palácio da Liberdade, chegou
ao Governo do Estado. Eu tive o privilégio de conviver
corTIS.- Ex', na Legislatura de 7 I a 75. Uma figura simples, bem o disse o Senador Passos Pôrto, singela, era,
sem dúvida alguma, a característiCa da bondade,_
Ozanan, em todos os cargos que exerceu, exerceu com
dignidade, com espirita público e fOi uma figUra man::ante na política de Minas Gerais. Ao transmitir a minha
profunda tristeza, registrando o seu falecimento, eu peço
a Deus que o conduza para o lugar destinado aos homens de bem, aos homens que na vida fizeram da bondade a razão da sua existência. E peço a Deus que conforte
a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Por certo que,
cercado dos seus amigos, dos seus correligionários, dos
~~g.s fa_miliares, será sepultado, ficando a sua le11J~ra_nça,
a sua passagem marcante pelo Parlamento, pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, pela Prefeitura de
Ubá e_pelo Governo do Estado de Minas Gerais.
Sr. Presidente, Srs. Sen-adores, _uma lacuna se abre na
política mineira com a falecimento de Ozanan Coelho,
Nós pranteamos a sua morte e, ao registrar aqui o infausto acontecimento, noS recordamos muito da nossa
convivência. Que D~us_o tenha naquele lugar reservado
aos bons.
Era o que eu tinha a dizer.

9 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conce.do a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, SrS.- Senadores:
Integrando a bancada da imprensa, tive-oportunidade
de conhecer Levindo Coelho, então constituinte, depois
Senador por Minas Gerais. Mais tarde, indo a serviço
profissional a Ubá, ali estreitei os laços de amizade com
Ozanan Coelho.
São passados muitos anos. Nesta longa travessia, o
ilustre filho do saudoso Senador Levindo Coelho conquistoU altos poStOs ila vida pública, aqui rememorados
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na palavra de Lomanto Júnior e na exposição sentida de
Passos Pôrto que lembrou, inclusive, aquela unanimida<;ie que coroou a indicação de Ozanan Coelho para ·a Superior Tribunal do Trabalho. Era o reconhecimento da
cJasse pÕ!íti~a ao homem que continuava uma tradição
politica marcada pela independência, pela probi_dade e
pelo interesse de servir.
Portanto, é com o maior pesar, com o maior sentimenM
to que registro, aqui, a palavra do Partido Trabalhista
Brasileiro. para homenagear aquele que hoje, nos braços
do_ povo uba-ense, baixará à sepultura na terra onde nasceu, mas cuja lembrança e cujo exemplo continuarão perenes para todos aqueles que o conheceram e, por isto
que o conheceram, o estimaram e, certamente, jilrry-ais o esquecerão.
_Q_SR. __ PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a

pafaVi-3. ao-riobre Senador Itam:Jr Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMD 8 - MG. Para en·
càminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pede-me -o Líder Humberto Lucena que, em nome da
Bancada do PMDB. reverencie, neste instante, a memória do Deputado Ozanan Coelho. Particularmente, o
momento -é. -Para mim, de profunda tristeza, porque tive
o prazer e a hónra de conviver com Ozanan COelho. Embora cm siglas partidárias diferentes, sempre encontramos em Ozanan Coelho aqu~le espírito característiCo do
mineiro e, particularmente, do montanhês da Zona da
Mata, espírito de compreensão e de solidariedade, aquela força telúrica muito característica dos mineiros, de
acendrado _amar à causa pública.
Sr. Presidente, Ozanan Coelho era Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, tendO-se fornla:do pela Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais; foi-amanuense da prefeitura de Belo Horizonte; advogado, jorM
nalista, proprietário do Semanário Folha do Povo, editado em Ub{l; promotor de Justiça na Comarca de Bonsucesso, Prefeito Municipal de Ubá, Deputado à Constituinte_ Mineira c reeleito à Assembléia Legislativa_ de
1950 a l 954; Vke-Oovernador do meu Estado, tendo assumido depois a governáncía no período de 1978 a 1979.
Faleceu Ozanan Coelho, Sr. Presidente, na sua cidade,
ilã Zona da Mata de Minas, perto da nossa Juiz de Fora.
Posso imaginar a tristeza, hoje, nos corações dos ubaenses; posso sentir, Sr. Presidente, como representante de
Minas Gerais nesta Casa, a tristeza dos mineiros pela
__perda des;a vida fecunda de amor à Pátria e de um patriotismo muito vibrante, do homem público que foi
Ozanan Coelho.
Lomanto Júnior disse que se abre uma lacuna na poli~
tica mineira, e eu me pennitiria dizer que neste País, que
precisa de homens públicos, OZanãn--coefho deixa, nãO
só a sua saudade, a tristeza da sua partida, mas, sobretudo, um exemplo, o exemplo daqueles que fizeram da
política a sua ie, daqueles homens que acreditam no nosso País, daqueles homens que acreditam na plenitude democrátiCa.
Ozanan Coelho foi sempre um democrata, Sr. Presidente, e estou certo de que o Senado da República, neste
momento, ao reverenciar a sua memóriã, faz justiça a um
dos mais notáveis homens públicos do Estado de Minas
Gerais, homem simples, mas que soube, Sr. PreSidetlte;
no _Parlamento e na governança de meu Estado, honrar
as tradições liberais de Minas Gerais.
A nossa profunda saudade, a nossa dor e a certeza de
que Deus o acolherá no· seu seio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr"esidente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
pajavra ao nobre SeJi!ador Octávio Cardoso.
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O SR. OcrÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para en·
caminhar à votação. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No exercício eventual da Liderança do PDS, desejo a~
duzir às manifestações de sentimento e pesar externadas
nesta Casa pdo faleciffiCnto de OZ3nan Coelho os sentimentos, tambêm, de meu Partido e de sua Bancada nesta
Casa.
O advogado, o jornalista, o promotor público que
honrou e dignificou a sua -profissão; o Prefeito, o Deputado, o Governador, que dignificou a função pilblica,
deixa atrás de si um exemplo de dedicação à causa púbica. Por isto os seus correligionários, consternados, apre--

sentam aos seus familiares, aos seus amigos, aOs s'eUs
correligionários e conterrâneoS ·mineirOs o mais ProfUn~
do sentimento de pesar por este passamento que em~
pobrece um pouco a galeria ilustre de Minas Gerais e
que também, de:sta forma, deixa uma lacuna no Parla~
mento Nacional.
O SR. -PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estã aprovado.
A Presidência se associa às riúúlifeSta-çõeS dC pesar,
prestadas pelo Plenãrio, ao eminente homem público,
ex-Governador e Deputado p-or- MÍnas Ge-r"iis, Ozãnafl
Coelho, com tantos serviços relevantes prestados à Minas e à Nação, aqui acentuados pelos Srs. Senadores. O
seu notável espírito pU6Iico ~exemplar e patriota. Honrou o Congresso Nacional.
Neste momento, a sua morte é profundamente lamentada nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão o-rdinária da próxima segunda-feira,
dia dois de abril, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~"
127, de 1982, de autoria da ComisSãO-Pã.rhi.mentar de Inquérito, que aprova as conclusões e recomendações do
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito iri.Stiiuída pela Resolução n9 69, de 1978, tendo
PARECERES, sob n~"s 1.090 a 1.092, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça -11' pronunciamento: pela
constitucionalidade ejuridicidade do ~rojeto C da Einen- -da de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 21'
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo da Comissão de Minas e Energia; e
- de Mfnau e Energia, fa vorâvel, nos termos do subs··
titutiv-o que oferece.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 857, de
1983, de autoria do Senadoi Itamar :F'riiiCo-, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão especial, composta de 7 (se~
te) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distiibuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedi~
dos ao setor petrolífero, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comíssão de Constituição e Justiça, favorável

3
Votação, em turno único, do Requerimento n9 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema eJutahy

Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas- _Qógçalves Passarínho, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, pé"rante o
Plenário, preste informações sobre a crise económica e
financeirã da Previdência e Assistêricia Social.

4
Votação, em turno único, do Requerimento n'~896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criaçã~ de uma Comissão Especial Mista, composta de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias-avaliar os resultados da
Zona França de Ma naus bem como propor medidas de
reorientação de sua política, examinãndo ainda os motí-vos e causas da fragilidade do medeio -da Zona Franca
de Manaus. (Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)
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individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n~' 710, de 1983, da Comissão
- de Constituição. e Justiça, pela inconstitucionalidade.

lO

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 2, de 1984, de,autoria da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
transforma a Seção de Protocolo Administrativo eni Serviço de Protocolo Administrativo e dá oUinis providências, tendo
PARECERES, sob n~"s 44- e 45, de 1984, daS Comissões:
-de Constituição e Justiça:, pela constituciõnalidade e
jUridiCidade; e
- de Finanças, favorável.
11

Votaçã_o, em turno único, do Requerimento n~' 15, de
1984, de autoria do Senador José Ignácio, solicitando,
nos termõs doS arts. 75, a, 76 e 77, do Regimento Inerno,
a constituição de Comissão Especial"Interna, composta
por 7 (sete) membros, para no prazo de um ano, estudar
aspectos relacionados com a agropecuária brasileira.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Agricultura.)
6

VotaçãO, em turno único, do Requeriniento n'>' 25, de
1984, de autoria dos Senadores Nelson Carneiro, Humberto Lucena e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos do art. 371 c, do Regimento Interno, urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1983 (n"' 149/75, na
Casa de origem), que modifica o art, 27 e seus parágrafo
da Lei n9 2.004, de 3 de setembro de 1953, alterada pela
Lei n'~ 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre
a política nacional do petróleo e define as atribuições do
Conselho Nacional de Petróleo, institui a Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro SOciedaOe Anónima, e dá outras providências.
7

Votação, em primeiro turno, o Projeto de Lei do Sena'Clo n~" 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barbo-za-=; que-dispõe sobre a proibição de imPo-rtar alho, tendo
P,ô_RECÇRE.S, sob n9s 8!] e 818, de 1983, das Comissões:
---' de Constituiçio e Justiça, pela constitucio-nalidade e
juridicidaâe; e
- de Economia, favorável.

Votação, em primeiro turno (apreciação prelíminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n~" 634, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José Ignácio Ferreira.
9
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 21, de 1983,
de autoria do Senador_ Henrique S:mtillo, que dispõe
Sobre a redução do preço do âlcool para venda aproprie-tários de velculos de aluguel empregadoS no transporte

Discussão, em turno ónieo, do Projeto de Resolução
n~' { de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~"40, de 1984), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a· elevar em
Cr$ 7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro
cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sOb n~" 41, de 1984, da Comissão
-de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Estã encerrada a sessão·:
(Levanta-se a sessão às /6 horas e 30 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. A·
WYSIO CHAVES NA SESSÀO DE 29-3-114 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para enca·
minhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero deixar bem clara a posição da Liderança do
Governo e do PDS, nesta Casa, a respeito do requerimento do nobre Senador Itamar Franco.
Não se trata, Sr. Presidente, de constituir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar graves irregularidades, fatos comprometedores da probidade e da boa
administração pública, do bom emprego dos dinheiros
públícos, como aceniuou, no seu ãrrazoado, o eminente
Senador Hélio Gueíros__._
Não se trata disto. Para isto hã o remédio constitucional da comissão parlamentar de inquérito, como a Constituição prevê e estabelece. A comissão especial, interna,
do Senado Federal, tem, na forma do art. 75,letra «a", o
objetivo específico de estudar qualquer assunto compreendido na competência do Senado Federal.
Não se pode, em virtude da limitação constitucional,
criãr, através desse expediente, comissões parlamentares
de inquérito paralelas àquelas que a Constituição autori·
:?;a. Se aprovarmos esse requerimento, teremos aqui, em
breve, não cinco, nein dez, nem vinte, mas trinta comissões, o que vai implicar, sem dúvida alguma, no desprestígio desse instituto constitucional e pode criar embaraços à própria apuração dos fatos no âmbito do Poder Legislativo,
Nós estamos prontos, Sr. Presidente, a determinar a apuração pelos meios regulares, mas não podemos admi~
hr uma flagrante violação do Regimento Interno como
esta. Dir-se-á que aqui houve um precedente, quando o
nobre Senador João Calmon apresentou requerimento,
que nós aprovamos, sob o fundamento de que a Cernis-
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são se destinaría, realmente, a fazer um estudo sobre as
relações comerciais do Brasil com a Polônía. E, na realidade, essa Comissão extrapolou e se transformou numa
verdadeira Comissão Parlamentar de lnquérito, sem nenhum objctivo, porque as conclusões dessa Comissão
Especial não podem alcançar os fins que atingem os relatórios das decisões das Coiti.issões Parlamentares de Inquérito. Pode, inclusive, servir de desmoralização do
próprio instituto da COmissão Parlam"eiltiü de friquériio.
Nós não temos por que cO-nCordar com esta-Criação. Dirse-ã, porque o nobre _Senador Itamar Franco jã rlleriCíonou, que, enquanto nós rejeitamOs O ieQU.eriment6 de S.
Ex._, nos apressamos a aprovar, ou nos preparamos para
aprovar, o requerimento da Senadora Eunice Michiles,
em relação à Zona Franca. Mas o requerimento da Senador Eunice Michiles não pretende criar uma CPI nem
transformar a Comissão Especial- n-u-ma CPídisfã"rçada.
O que S. Ex• pretende é "avaliar os resultados-da Zona
Franca de Manaus, bem como propor medidas de reorientação de sua política, examinando, ainda, os motivos
e causas da fragilidade do modelo -da Zona Franca de
Manaus". _Completamente diferente do teor do requerimento do nobre Senador Itamar Franco.
Sr. Presidente, para mostrar a isenção _com que nos
conduzimos na apreciação desta matéria, dei inteira aprovação prévia ao requerimento do Senador Josê lgnácio Ferreira, que estã propondo, pelo PMDB, a constituição de uma Comissão Especial muito bem lançada,
muito bem fundamentada, muito bem estruturada no re~
querimcnto que deve ser votado pelo Senado esta tarde,
Sr.Preside:nte, se a Oposição não criar dificuldade e embaraço, se a nobre Liderança (Não apoiado!) não ficar,
mais uma vez, sUbmis-sa à vontade do Senador Itamar
Franco, que manda se retirar e -entrar neste ambiente os
Senadores a seu critério e à sua conveniência ... (Não ·apoiados!) ... como tem ocorrido sucessivas vezes aqui, ao
longo deste mês.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• não tem o direito de falar isto Senador Aloysio Chaves. Aceite o meu protesto
veemente contra V. Ex•, neste instante.

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• não estâ satisfeito com esta observação?
O Sr. Itamar Franco- Não, V. Ex• estã muito engando. V. Ex• tem razão em defender a Senadora de sua
Bancada mas não deve extrapolar a sua liderança.
O SR. ALOYSIO CHAVES - o· fundamento, Sr.
Presidente, do requerimento do nobre Senador José Ignâcio Ferreira, que eu quero destacar, ê o seguinte:
"Requeiro à Mesa que, nos termos-do art. 76 do
RegimentO Interno, seja constituida Coffiissão Especial Interna, integrada por 7 membros, para, no
prazo de um ano, promover estudos e levantamentos sobre a abertura de novas frentes de produção agropecuâria, -extrativa- de diversificada gama de insumos industriais ou de beris acabados, na regiã-o
dos Cerrados e em toda a área territorial do Corredor de Exportação e Abastecimento com terminal
maríthllo -no Toinplexo Portuário de Vitória-ES,
buscando fórmulas para a contenção de migrações
internas, a fixação do homem ao campo, inobili~
zação e treinamentO de'mão:.de-oDra para atividade
económica -primária, secundái-Iá e(ou terciária; introdução de novas tecnologias para a produção agropecuária, extrativa ejou industrial, objetivando,
na área primária;- amPliar as fronteiras agrlcolas,
pe<:uâria e extrativa e na ãrea secundária desconcentrar e in-teriorizar o desenvolvimento industrial do
País; substituir importações, atender ao mercado interno e exportar excedentes agrfcolas, pecuários e
industriais."

e

Há fundamentação, honra o autor esta proposição e
encontrou o nosso apoio imediato, a nossa aprovação.
Agora, lransformar Comissão ln terna em CPI desmoraliza o instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito,
fere o Regimento e não pode ter o nosso apoio.
Esta é a razão, Sr. Presidente, por que, mesmo com
todo o- apreço que nos merece o eminellte Senador Ita~
mar Franco, não podemos concordar com o requerimen.
to de S. Ex•
Sr. Présúi~~te, era o__que tinha a- dizer: (MUito b~ml)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALM/R PINTO NA SESSÃO DE29-l--84 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO- DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS --CE. Pronuncia o seguinte discurso_.)- Sr. Presidente, Srs. Senidores:
Por algumas vezes, tive a oportunidade de ocupar a
tribuna do Senado Federal, para abordar um assunto
muito importante para o Nordeste, aliãs, jã muito debatido nesta Casa, qual seja, a questão do transplante, palavra muito em voga, das águas do Rio São Francisco
para perenizar os rios do Nordeste.
Ontem, Sr. Presidente, chegando ao meu gabinete, encontrei um oficio do Ministério do Interior, em que me
eram prestados alguns esclarecimentos sobre tào palpitante assunto. E é exatamente sobre este ofício que irei
me reportar para breves_comentãrios, e depois voltando
a falar, talvez do assunto primordial da minha fala de
hoje.
O oficio, Sr. Presidente, é do seguinte teor:
Brasília~DF,

26 de março· de 1984.

Exm9 Sr.
Senador Almir Pinto
Senado Federal
Brasília- DF
·senhor Senãdor
Reportamo-nos ao discurso pronunciado Por V.
Ex•, no Senado Federal, quando se referiu à problemática da irrigação do Nordeste.
A tal respeito, incumbiu-nos o Senhor Ministro
do Interior, ouvido o DNOCS, de forneCer-lhe as
seguintes informações:
I. A estimativa de despesa é da ordem de USS
2,25 bilhões;
2. As obras de engenharia do sistema adutor seriam concluídas em 3 a 4 anos;
3. As redes de distribuição, se iniciadas com as
obras de derivação do Rio São Francisco, operarã-o
triesmo antes destas, Usando água dos açudes locais.
Ao cabo de 22 anos do início das obras, teremos
p_e_lo menos uns 20 anos de irrigação, com benefícios
decorrentes e produção agrícola. A plenitude do
empreendimento será atingida gradativamente, na
medida do incremento da área plantada.
Atenciosamente.- Hugo W. Braga, Coordenador de Assuntos Parlamentares.
Sr. Presidente, pelo que pude entender, é que nós, passaremos a ter, enquanto as obras vão sendo_encaminhadas, ao cabo de 22 anos do início daquelas obras, teremos para trás vinte anos de irrigação, possivelmente, de~
vido a que esta irrigação deverá ser feita através dos
grandes e médios açudes. ~ uma obra coino se vê, que
demanda muito tempo. Sempre estranho quando ouço
falar em longo espaço de tempO -pára que consigamos
tudo issO que o São Francisco posSa nos dar. t Certo que
é bem diferente daquilo que de uma feita eU: disse nest~
Casa, sobre bancos illternacionais que, em vez de estimarem um prazo imenso de 20 até 40 anos, Como falou no
seu primeiro discurso pronunciado, nesta Casa, o nobre
Senador Passos Pôrto, dariam o Sào Francisco perenizando todos os rios_rlo N ordestedentro de I O anos, e por
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essa mesma importância de 2 bilhões e 300 milhões de
dólares. Não sei então porque não convcntetartf as nossas autoridades com a rede bancária internacional, para
a realização do transplante_ das águas do São Francisco.
Este era o primeiro assunto.
O segundo assunto, prende-se ao fato de que pouco
nós temos abordado nesta Casa, a questão da piscicultura, no Nordeste_.
Nunca se deu ao DNOCS- Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, o verdadeiro destaque que
acjuele órgão do Ministério do Interior merece ter, no
qtie se-relaciona à piscicultura. O trabalho do DNOCS,
oo Nordeste, nessa área é relevante. A tecnologia adotada pelo DNOCS, não só nos 43 açudes públicos construídos e administrados pelo ói'gão, mas, também nos
médiOs e pequenos açudes particulares, tem sido de uma
grande valia, de uma impqrtância que tlós es_!amos longe
de imaginar.
Basta que se diga. Sr. Presidente. que nós dispomos de
técnicos de renome internacional, e que para o Brasil, e
principalmente para o Nordeste brasileiro, têm vindo estudi_osos, especialistas de outros países, para realização
de cursos nas estações de piscicultura do Nordeste.
O Si. Helvidlo Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PlNTO Helvídio Nunes.

Pois nào, nobre Senador

O Sr. HeMdlo Nunes- Nobre Senador Almir Pinto,
eu desejo ipter(erir no discurso de V. Ex' exatamente no
ponto em que afirma que não se dá a devída importàricia
ao- DNOCS, no Nordeste. Essa observação, tenho para
mim que deve ser dirigida exclusivamente ao Cearâ, porque n_ós, lá do Piauí, quase que desconhecemos apresença do_ DNOCS. Na década de _50, foram construídos
de 3 a 4 açudes, no Piauí, creio que sob os auspícios do
DNOCS, mas. esses açudes, há mais de trinta anos, permanecem abandonados, são meros reservatórios d'água.
-Se v; Ex• desejar elogiar o DNOCS, eu acho que é um
dever de todo cearense fazê-lo, mas estender aos nordestinos, tenha V. Ex• um pouco de paciência, porque nós,
do- Piauí, praticamente nada temos a agradecer ao
DNOCS.
O SR: ALMlR PINTO- Meu nobre colega, Senador
Helvídio Nunes, eu estou me reportando ao DNOCS ...
O Sr. He1vídio Nunes -

Porque é cearense.

O SR. ALMIR PINTO - Não, porque- o DNOCS é.
integradO ao Ministério do Interior. Eu sei que ele pode
ter Os seus erros, a-s suas omissões, mas eu estou me referindo principalmente à questão da piscicultura. Não sei
se lá no Piauí existe alguma estação de piscicultura. Eu
sei que lá no Ceará temos 2 açudes onde se fazjustamerite a pisdcultura - no açude Pentecostes e no açude
Lima Campos. Basta que eu diga a V. Ex~ que, nesta altura, temos, estocados nesses 2 açudes, para distribuir
aOS demais açudes - não só públicos, como também
particulares - nada menos que 3 milhões e meio de alevi nos daqueles espécimes valiosíssimos, porque ricos em
proteínas, como o tambaqui, da Amazônia, a tilápia, que
vem da África, do rio Nilo, a curimatã, o piau, e outros
que também são cultivados nesses aquários do Nordeste.
Refiro-me ao Ceará porque quando- daqui saí, em
companhia de mais 8 Senadores, em 1979, para visitar•
mos os Estados flagelados pelas secas, passamos exatamente no açude de Pentecostes onde, em sua estação de
piscicultura, são feitos estudos e cultivo de pescado. Nessa ocasião, vimos também um projeto de irrigação, aque-[e a que jâ me referi em outras oportunidades como o
projeto CurujParaipaba, com 3 mil hectares irrigados,
quando a irrigação já deveria ter-se expandido aos nove
mil hectares; apenas um terço estava irrigado. __
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Sr. Presidente, para se ter uma idéia não obstante esses
cinco anos de ;errív"el estiagem, eu não sei -Se
iníormações chegaram até o Piauí, mas a estatística qúe eu tenho aqui, baseada na imprensa de Fortaleza é a de que
não obstante essa sequidão toda, desses 43 açudes, com
bãixo nível de água, foram retiradas mensalmente, quatrocentas mil toneladas de pescado, o que vinha ri1iniiriF
zando a fome do sertanejo nordes_~ino. Ainda mais, hã
uma preocupação toda esecia\ da imprensa, quando
nada a do Ceará, de veicular, atraVés de jornais, -rãdíci e
televisão, utilizar o pescado, o seu valor nutritivo em
proteínas e tudo mais.
Então, o que resta agora é, exatameiüe, se o DNOCS_
oferece três milhões e meio de alevinos, é só mandar buscar, porque é inteiramente gratuito. Isto é importante.
Não se paga nada para levar os alevinos e jogá-los nos
açudes públicos e particulares. Há uma tendência até
para o cultivo do camarão em cativeiro: t um pescado
de alta rentabilidade, mesmo nos pequenos açudes. Os
proprietários de açudes que queiram cultivar o camarão
terão uma boa rentabilidade, fazendo face às despesas
domésticas, com moradores e agregados.

as·

Por conseguinte, Sr. Presiderite, o que na verdade está
faltando - e isto estou sentindo pela palavra do nobre
Senador Helvídio Nunes- é um pouco mais de propaganda, nos demais estados porque a tecnologia jâ existe,
para a produção em massa do pescado. Já disse aqui que
vêm técnicos abalizadas de fora dO Pafs buscar ensinamentos, fazer aprendizagem da tecnologia da piscicultura desenvolvida no Nordeste brasileico. Quero ser claro,
só conheço estas duas estações:_ a do açude Pentecoste e a
do açude Uma Campos, no Ceará. No Município de
Maranguape há um pequeno açude - aqui não está
mencionado, até estranhei- com uma estação de piscicultura. Trata-se do açude AmanarL 1:. de porte médio,
tem treze bilhões de metros cúbicos d'água, e não foi
mencionado pela imprensa. Por lá existe uma estação _de
piscicultura, não sei se desativada, já qUe o açude, praticamente, secou!
Sr. Presidente, eu desejava falar de cousas mais alegres
para o Nordeste, já que sempre estamos chorando miséria. Ago"ra mesmo os semblantes nordestinos se modificam com um pouco de alegria, pelas chuvas que vêm
caindo no sertão. Devo dizer a V. Ex' que isto vem causando certa animação no espírito do povo sofrido do
semi-árido. Eu não vou cair na estultice de afirmar que
estamos em pleno inverno no Nordeste, Estou acompanhando, quase diariamente, através da imprensa, a queda pluviométrica, no meu Estado, através da FUNCEME- Fundação Cearense de Meteorologia. Vejo precipitações maiores em determinadas regiões, pequenas
precipitações em outras regiões, mas, de qualquer forma,
está chovendo, E já temos_ água, para aliViar tensões e_m
Fortaleza; os jornais estão noticiando que os açudes que
abastecem aquela cidade cont_inuam a receber água do
inverno a tua\. Agora, o receio que eu tenho, e estou sempre alertando para aquilo que nos atirma o CTA, Centro
Técnico de Aeronáutica, de São José dos Campos, São
Paulo, é o perigo da má distribuição das águas do inverno, que, de uma hora para outra, pode surpreender o
agricultor nordestino que fez o seu plantio na esperança
de vê-lo crescer e germinar para a colheita. Pode ocorrer
que, quando chegar a fase da floração, da germinação,
essas chuvas venham a faltar. t exatamente, o que CTA
diz e todos nós sabemos: a: seca não é só a falta de chuva,
é faltar a água no momento mais necessário da germinação, ou melhor, chover fora de tempo!
Sr. Presidente, eu queria trazer estas breves palavras
ao plenário da Casa, para mostrar o que se tem feito no
setor de piscicultura do No_rdeste. Como disse o nobre
Senador Helvídio Nunes, piscicultura do Ceará ... Sim, se
bem que de lá se irradiem para todos os açudes nordesti-

n-o_s- -os-alevinos que necessários sejam para que a piscicultura também floresça-nos outros Estados; e dizer a V.
Ex•s, Srs. Senadores, que a alegria do nordestino é um
tanto cautelosa, porque não se pode dizer que haja um
bom inverno no Nordeste. Está chovendo no Nordeste.
Quanto nada àquele aspecto, àquele fantasma de se morrer de sede, principalmente quanto à pecuária, tenho a
idéia que passou. Há água no interior, os açudes estão
sangrando, os rios correndo ...

O Sr. Mário Maia -

No Estado todo?

SR. ALMIR PINTO- Sim, no Estado todo_. Não é
muita água·, mas bastante para quein estava se abastecendo através de carros-pipa, vindos de 70 a 80 km de
distânciã. Uma água que não sei se polufda. Sou médico,
V. Ex• também o é, água apanhada em açudes, com
líquido barrento, ninguém sabe o número de giárdias,
amebas, helmintos, nele existentes. Mas, de sede _não
morrerá mais, a Deus querer.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer (Muito bem!
Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE29-3-84
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Repilo com a maior veemência a infeliz afirmação do
nobre Líder Aloysio Chaves de que esta Liderança estaria submissa ao Senador Itamar Franco. Não, nós todos
do PMDB nesta Casa, estamos submissos, é à vontade
da opinião pública que acompanha o dia-a-dia do funcionamento do Congresso Nacional e, por conseguinte,
desta Casa e da Câmara dos Deputados. A opinião
pública não nos perdoaria se ficássemos omissos diante
dos escândalos que se sucedem a cada passo, neste Governo, os quais até agora não foram punidos. Neste plenário, levantamos a nossa voz, para denunciar com energia e com tirmeza o caso da Deltin-BNH, da CAPEM I,
das Polonetas, da Coroa-BrasteL Infelizmente, porém,
não encontramos por parte da Ban_cada do PDS e do governo nesta Casa, a menor sensibilida:de para a sua apuração, que, só poderia ser feita adequadamente através
de Comissões Parlamentares de Inquérito. E nós propusemos em cada um desses casos, a formação de Comissões Parlamentares de Inquérito, e sempre foram repelidaS~Sob a alegação de que o que pretendíamos era tumultuar o processo político administrativo do País.
Leffi-bro-me do caso especial das polonetas, quando
o_cupei esta tribuna para me deter nas publicações diárías
de O Estado de S. Paulo e no minar as personalidades im-portantes da adr:ninistraçào pública envolvidas naqueles
noticiários entre as quais O Secretário-Gei'ãl do Ministério do Planejamento,- Sr. José Flávio Pécora, cujo
nome aparece, novamente, no relatório da sindicância
feita no Banco Central, para apurar irregularidades naquele órgão oticial. Na ocasião, propusemos uma Comissão Parlamentar de Inquérito e o Sr. Senador João
Calmon, que foi o precursor da campanha dentro do Senado, pela apuração daquelas denúncias de O Estado de
S. Paulo, aliou-se conosco nesse objetivo. Entretanto, a
Liderança do PDS e do Governo, nesta Casa, não aceitou a idéia e apenas admitiu que S. Ex~ apresentasse um
requerimento, solicitando uma Comissão Especial.
Criou-se, então, um precendente. E -se compulsarem os
Anais do Senado, hão de ver que, ao encaminhar a sua
votação, esta Liderança deixou claro que aquele não era
o caminho regimental, pois para se apurar denúncia, terse-ia que instituir uma ComisSão Parlamentar de Inquérito, mas, para que alguma coisa se fizesse-dentro do
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Senado e se _desse. então, satisfação à opinião pública,
que acompanhava as nossas atividades com interesse, resolvemos aprovar a Comissão Especíal requerida pelo
Senador João Calmon. Foi então, que vieram as denúncias sobre irregularidades do Conselho Nacional do _Petróleo, envolvendo, também, personalidades categorizadas da vida nacional. O Senador Itamar Franco, desde o
início; trouxe o caso ao conhecimento ~o Senado e da
Nação, Tentou a CP_f e não c_onseguiu; entrou com seu
requerimerlto propondo essa Comissão Especial, na esteira do precedente aberto pela Comissão Especial das
Polonetas. Esta que é a verdade histórica que tem que se
colocada, neste instante, no debate.
Ora, se ao encaminhar a votação da matéria, o nobre
Líder Aloysio Chaves diz que não deve ser uma comissão
especial e sim uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
e que a sua Bancada quer a apuração dos fatos, porque
realmente as denúnCiaS são graves e cu proponho a S.
Ex~. neste instante, um acordo de Liderança: que S. Ex~
se comprometa em aprovar, amanhã, o requerime-nto em
plenário, instituindo a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias a que se refere o Senador Itamar Franco na sua proposição, e tenho certeza
que o nobre representante do PMDB, de Minas Gerais,
retirará a sua proposição imediatamente,

O Sr. Aloyslo Chaves- (Fora do microfone.)
SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, estou encaminhando a votação. Não pode haver apartes.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nobre
Líder Aloysio C_ha_ve_s, peço a V. Ex• que não interrompa, porque o Regimento Interno não permite aparte no
encaminhamento de votação.

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex•, como
Líder, pode falar durante 20 minutos em qualquer fase
da sessào. O que eu gostaria era de ouvir V. ex' V. Ex'
me disse- em conversa particular comigo- que aceita~
va a CPI desde que D requerimento ticasse aguardando
vez ...--SR. ALÕYSIO CHAVES - Para se transformar
em CPI. dentro do limite que a Constituição permite.
Agora está completo, agora sim, estou satisfeito.
_O SR. HUMBERTO LUCENA- Não, veja bem. V.

l:.x'

disse que só ace!tava a CPI se fosse para aguardar
vez, porque só há lugar para cinco CPls a serem instaladas automática mente, Mas a Constituição permite também que, pelo voto do plenário, seja institu[da a sexta, a
sétima, a oltavà, ea n.Ona, a décima Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar quantas denúncias apareçam. Não adianta retirar o requerimento do nobre Seimdor Itamar Franco, para se Solicitar uma CPI que fique na tila de- espera. Até pÇ>rque já hã outros requerimentos de Senadores da Oposição e do PDS, aguardando a sua vez.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa posição ! clara. Nós aprovamos o requerimento do Senador Itamar Franco porque é clara. Nós aprovamos orequerimento do Senador Itamar Franco porque S. Ex• está se louvando num prece_dente que foi aberto no Senado, no caso das Polonetas, cuja comissão, aliás, no extrapolou de suas atividades. O que_ há é que, realmente
trata-se_de denúncia gravíssima que foi publicada pela
grande imprensa deste País e que até agora não foi apu-rada pelo governo e, por isso, a impunidade campeia,
como campeou nos outros escândalos a que me referi. A
única denúncia que o governo procurou apurar foi sobre
a Coroa-Brastel, a partir da sindicância aberta no Banco
Central, que deu origem a uma Comissão de Inquerfto
AQ.ministrativo, que já foi ali instalada. No mais, continuamos no reino da impunidade.
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Sãbado 31

Em suma, o certo seria a Comissão Parlamentar de Inqucríto. O Senador Itamar Franco, repito, estaria de
acordo com a Liderança do PMDB e retiraria o seu requerimento se a Liderança do PDS apoiasse em plenário

uma outra proposição solicitaildo uma CPI para apuração dessas denúncias contra o Conselho Nacional de
Petróleo.
Fico, -portanto, no aguardo da resposta do meu apelo
à Liderança do PDS e do governo no Senado. (Muito
bem!)

referente ao ruês de janeiro/84, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.

INSTITUTO DE PREVIDllNCIA DOS CONGRESSISTAS
Parecer do Conselho Deliberativo

Brasília- DF., 20 de março de 1984.- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro -- Senador Jutahy Maga:
lbles, Conselheiro- Deputado Flor1ceno Palxio, Conselheiro - Deputado Fernando Cunha, Conselheiro Deputado Carlos Wilson, Conselheiro- Deputado Nll·
son GJbson, Conselheiro.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo Art. 12, item ·-·urda Lei n9 7.087 de 29 de dezembro-de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete
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Março de 1984

INSTITUTO DE PREVIDENOA DOS CONGRES·
SISTAS
Reunião Ordinária, realizada
em 20 de março de 1984

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte -de
março de mil novecentos e oitenta e quatro, sob a Presidência do Senhor Deputado Furtado Leite e com a presença dos Senhores: Senadores Nelson Carneiro e Juntahy Magalhães e Senhores IfipliTa"OOs Fernado Cunha,
Floriano Paixão, RaUl Bernardo, Fernando Magalhães,
Francisco Studart, Cartas Wilson e Nilson Gibson,
reune-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência: -aos Congressistas IPC, ·a_ firi:l de tratar assuntos
diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o
Senhor-presidenfe inícia Os"ifa0a]hÕS,qli3fiâO conCede a
palavra ao COnselheiro Deputado Raul Bernardo querelata o parecer, pelo indeferímento, 'aO -processo-iilimero
30/483, do segurado pensionistajethro Jairo de Macedo
Brum, que é aprovado por unanimidade. A seguir, o
Conselho Deliberativo aprecia e aprova; à unai1lffi1dade,
os seguintes processos,_ deferidos "ad referendum" pelo
Senhor Presidente: de averbaçãO de mandato dos s-eguintes parlamentares: Júlio Augusto Magalhães Martins,
João Castelo Ribeiro Gonçalves, Mário Hato, Vicente
Fernandes Guabiroba e Max Freitas Mauro; de ins-crição como segurado fa?ultati_~o dos seguirltes servidores: Ãurea Leite de Camargo,-Jo-ão da Cruz Coelho Milhomen, Hilda Rodrigues Soares, Herondino de Freitas
Filho, Ceci Ferreira Coelho, Alberto Saltes Figueira,
Bento Martins, Jurandir Romero Menon, Osvaldo Pinheiro Torres, Ogib Texeira de Carvalho FHho, Resina
Andrade Neirelli Cardoso, Sebastião Aurélio Rovo,
João Batista Zeferino Salles Vanni, Enoque Barbosa Rego. Anatália Pinto de Almeida, Luiz Paulo Pier1, Sebastião Vieira de Sousa, Altair Si(va dos santos, José Guimarães Âvila, Raimundo Alves da Paz, Zaid da Cunha
Torres e Osório Marques de Oliveira; de desligamento
do quadro de segurados do IP:C, os seguintes servidores:
Edu Berglund Leite, Fernando Arruda Moura, Ricardo
Marinho Bandeira de Mello, Paulo Bril e Maria Aparecida R. _Santos. Em prosseguimento, são relatados com
pareceres favoráveis e aprovados por unanimidade, os
seguintes processos: de concessão de pensão a: Leda
Collor de Mello e Marília Ivone Quaresma Pimentel;
ambos nos termos do parecer do Relator, Senador Nelson Caneiro; Maria TereSa: Brennand de Souza Coelbo e
Lasthenia de Vasconcelos Peres, ambos nos termos do
parecer do Relator, Senador Juntahy Magalhães; Jgnez
Franco de Sá Barbuda, Marilza Marinho de Diniz e
Marta Rodrigues Oliveira, todos nos termos do parecer
do Relator, Senador Gastão MUffer; Sylvia Marthis Oa
Costa Miranda e Jerônima Luiz da C_osta ambo-s nos
Termos do parecer do Relator, Deputado Raul Bernardo; Ruy Brito de Oliveífa Pedroza e Maria Vilani Marques dos Santos, ambos nos termos do parecer do Relator Deputado Fernando Cunha; João Clfmaco de Aln1eida, Maria Lybia Ramos Martins de Assis, Aloisío ·pereira dos Santos e Grãcia LeChuga Caparrós, todos nos termos do parecer do Relator Deputado Francisco Studart;
Delson Scarano, nos termos do parecer do Relator Deputado, Nilson Gibson; Franscisco Rossi de Almeida,
nos termos do parecer do Relator Deputado Carlos Wilson; concessão de pecúlio, que trata o Decreto Legislativo número vinte e nOVe, de mil novicentos e oitenta e
um, a: Leda Collor de Mello, nos termos do parecer do
Relator Senador NeKon Carneiro; e a Maria Teresa
Brennand de Souza COelho, nos termos do parecer do
Relator, Senador Jutahy Magalhães; - de concessão de
auxilio-Funeral a: Ignez Franco de Sá Barbuda e Marilza Marinho Diniz, ambos nos termos do parecer do Relator Senador Gastão Míiller. Prosseguindo, de acordo
com o disposto no artigo doze, inciso III, da lei sete mil e
oitenta e sete de mil novecentoS-e oitenta e dois, o COiiSe--
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lho Deliberativo aprecia e aprova o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas relativo
ao mês de janeiro de mil novecentos e oitenta e
quatro. Em continuação, o Senhor Presidente, DepufiiCfo
Furtado Leite, propõe que, tendo em vista a programação financeira do IPC, e em virtude da liberação de
recursos pelas duas Casas do Congresso Nacional, ocorrer somente no final de cada mês, doravante seja autorizado a conceder empréstimos para parlamentares no
período de quinze a trinta de cada mês, proposta aceita
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar às dezoito
horas e cinqUenta e quatro minutos é encerrada a reunião. E, para constar, eu, Pedro Alves de Freitas, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. Deputado Fur·
tado Leite Presidente.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
mensagem n~> 01, de 1984-CN, pela qual o Senhor
Presidente. da República comunica ter vetado total·
mente o Projeto de lei da Câmara nl' 10, de 1979 (n"'
3.208, na origem), que ''Altera Dispositivo da Consolidação das Leis do Tr.abalho, aprovada pelo DecretoLei n'l S.4Sl, de 1'? de maio de 1943".
1•. Reuniio (Instalação),
realizada em 13 de março de 1984.
Aos trez.e dias do mês de março do ano de mil nove-

centos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Comissão de Finanças, no
-Senado Federal, presentes o Sf:nhOfes Senadores Almir
Pinto, Jaison Barreto e Deputados Gomes da Silva e José Carlos Vasc_om:~LQs, reúne-se a_Comissão Mista ~o
Congresso Nacional incumbida de examinar e emitir relatóriO sobre a Mensagem nl' O! de !984-CN, pela qual o
·senhor Presidente da República comunica ter vetado totatmeilte o Projeto de Lei da Câmara n"' 10, de 1979, (n~>
3.208, na origem), que "altera dispositivo da Consoli~
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n"' 5.452, de ]I' de maio de 1943".
Dei;tam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Lenoir Vargas e Deputado Djalma Bessa.
De acordo com o que preceitua o regimento comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comfs_São.
Em obediência-a dispositivo regimental, o S"erihor presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribufdas as cêdulas, o Senhor Senador Atmir- Pinto-convida o Deputado
Gomes da Silva para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o_ seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado José Carlos Vasconcelos ...... 03 votos.
Effi- branco .. . .. .. .. .. .. ..
'
.... OI votO.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n9 4, de 1984-CN, do Senhor Pre!lidente da República
submetendo i. deliberação do Congresso Nacional· o
texto do D~creto-lel n"' 2.070, de 14 de dezembro de
19831 que "modifica o Decreto-lei n'l 1.312, de 15 de
fevereiro de 1974".
Jl' Reunião (Instalação),
realizada em 20 de março de 1984.

Aos vinte dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de reuniões da Con1issào de Finanças, rio
SenadO federal, presentes_ os Senhores Senadores
Virgílio Távora, Gabriel Hermes, Jutahy Magalhães,
Lourival Baptista, Passos Põrto, Almír Pinto, José Fragelii~ SeVero Gomes os Senhores Deputados Nosser Almeida, Renato Johnsson, Nilson Gibson, Oswaldo Trevisan c Celso Sabóia, reúne-se a Comissão Mista incumbida de eS,.tUdo _e parecer sobre a Mensagem n~> 4, de
1984-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 2.070, de 14 de -dezembro de 1983, que
"modifica o Decreto-lei n~' 1.312, de 15 de fevereiro de

e

1974".

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Octávio Cardoso, Hélio Gueiros, Saldanha Derzi e os Senhores Deputados Augusto Trein, Etelvir Dantas, Irapuan Costa Júnior, Manoel Affonso,
Gustavo Faria e Sebastião Nery.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispostivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Colnissão. Distribu1das as_ cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto, convida o Senhor
Deputado Nilson Gibson para funcionar como escrutinador.
Precedídi a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Nelson Aguiar
Em branco . ·-· .-........ -.... . . . .

12 votos.
I voto.

Para Vice-Presfde-nte:

Deputado Nosser Almeida
12 votos.
.........................-.-.- --1 voto ..
-São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
ViCi-Pres"idei1-te, Os Seilhores Deputados Nelson Aguiar
e- Nosser Almeida.
Assu-mi-ndo a Presidência o Senhor Deputado Nelson
Aguiar agradece, em nome do Deputado Nosser Almeida e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos
e desígna o SenhÇlr S~adpr Virgílio Távora para relatar
a matéria.
Nada mais Qavendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Sa~tos, Secretário
da Comissão, lavrei a-presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da COmisSão e irá à Publicação.
~

I:.m bnmco

Para Vlce-Presldente:

Deputado Gomes da Silva ... _.• _......... 03 votos.
Em branco
.... 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados José Carlos
Vasconcelos e Gomes da Silva.
Assumindo a PresidênCia o Senhor Deputado José
Carlos Vasconcelos agradece, em nome do Deputado
Gomes da Silva e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Pinto
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eU, Martinho José dos Santos, Secretário
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serã assinada pelo Senhor Senador Presidente, demais
membrôs da Comissão e irá à publicação.

0439

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório !!obre a
mensagem n9 6, de 1984-(CN), Pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o projeto de lei do Senildo nl' 60, de 1977 (o~>
4.422, de 1977, na origem), que "dá nova redaçio ao
art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro~
vada pelo Decreto-lei p'l 5.452, de 1~> de maio de

1943".
19 Reunião (Instalação),
realizada em--21 de março de 1984.

Aos vinte e um dias, do mês de março do ano de mil
nOvec"entos e oitenta e quatro, às dezessC:is horas, na Sala
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da Comissão de Finanças, no Senado Federar, presentes
os Senhor~ Sena.dores Hel~ídio Nunes, Jutahy Magalhães c Enéas Faria e o Sehhor Deputado Nilson Gibson,
reúne~se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 6, de 1984-(CN}; pela qual o Senhor Presidente
da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei do Senado n~' 60, de 1977 (n" 4.422, de 1977,
na origem), que "dá nova rcdaçào ao art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n9 5.452, de J9 de maio de 1943".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhorell Deputados Antônio Dias e José Carlos Vascon-

celos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume u PresidênCia, ácn1ualmente, o Seiihoi' senador
Jutahy Magalhães, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~
sfãcnte esclarece que irá procCder à efeição do Presidente
e do Vice-Presidente da CáinissàO. DíStiibuíóaS as cédulas, o Senhor Senador Jutahy Magalhães convida o Senhor Deputado Nitson Gibson para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Enéas Faria
_,._3_ votos.
Em branco
I voto.
Para Vice-Presidente:
Senador Jutahy Magalhães
.......... -. 3 votos.
Em branco ...................
l voto.
São declarados eleitos, respectivamente, os Senhores
Senadores Enéas Faria e Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Enéas Faria, agradece, em nome do Senhor Senador Jutahy Magalhães e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e desígna o Se_nhor Deputado Nilson Gibson para
relator da matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se re-união e,
para constar, cu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Âta que, lida e aprovada,
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais -merribros
da Comissão e irâ à publicação.
r

••••••

a

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
mensagem n~' 8, de 1984-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcial,
o projeto de lei da Câmara n~' 272, de 1983 (n9 2.715,
de 1983, na origem), que "dispõe sobre a concessio
da permanência no Brasil - aos estrangeiros registrados provisoriamente".
1t Reunlio (lnstalaçio),
realizada em 27 de inarço de 1984.
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta -e quatro, às dezesseis horas, na Sala
da Comissão de Finanças no Senado Federal, presentes
os Senhores Senador~ Helvidio Nunes, Aderbal Jurema, Hêlio Gueiro$ e Deputados Nilson Gibson e: José
Carlos Vasconcelos, reúne-se a Comissão Mista do Con- ·
gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir rela~
tório sobre a Mensagem n~' 8, de 1984·CN, pela qual o
Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 272, de
1983 (n9 2.715, de 1983, na origeim), Que "dispõe sobre a
concessão da permanência no Brasil aos estrangeiros registrados provisoriamente''.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Deputado Marcelo Linhares.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Helvídio Nunes, que declara instalada a Corilissãó.
Em obediência a dispositivo regimentlil, o Serihor Presidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente

~ ~
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erlo Vice-Presidente da Com[ssàO. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Helvídio Nunes convida o Senhor
Deputado José Carlos Vasconcelos para funcionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Hélio Gueiros
3 votos
1 voto
Em branco
Para Vice-Presidente:
Senador Aderbal Jurema
. . . . . . . . . . . 5 voto.s
Ep1 branco . • . .. . . . . . . . . . . . . . .. . • . • . .
l voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadorçs Hélio Gueiros e
Adcrbal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor_ Senador Hélio
Gueiros agradece, em nom~ do Senhor Senador Aderbaf
Jurema e no seu próprio a honra com que foram distinM
guidos e designa o Senhor Deputado Nilson Gibson para
relatar a matéria.
Nada ~ais havendo a tratar, encerra-se a _reunião e,
-para constar cu, Mauro Lopes de __Sá, Assistente de Comissão, lavcei a presente Ata que, lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irâ à publicação.-

gradcce,_ em nome do Senhor Senador Fábio Lucena e no
seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Dep~utado Fernando Magalhães para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, cu, Mauro Lopes de Sâ, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irâ à publicação.

COMISSÃO MISTA

Aos treze dias do mês de março do ano de mil novecentos c oitenta e quatro, às dezesseis horas, na Sala de
Comissões de Finanças, no Senado Federal, presentes o
Senhor Senador Virgflio Távora e Deputados Nilson
Gibson, Maçao Tadano, José Carlos Vasconcelos,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n\'1 142, de 1983(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~ 159, de 1983 (n~'l.722/83, na Câmara dos Deputados), que "dispõe sobre as medidas de proteçào, amparo e fomento às atividades econômicas·e às vítiffi-às dã.s
enchentes nos Estados do Rio Grande do Sul, Paranâ e
Santa Catarina".

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 ll, de 1984-CN, do Senhor Presidente d~ República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n~' 2.073, de 20 de dezembro de 1983, que ~'Altera a legislação do imposto
suplementar de renda".
1• Reuniio (Instalaçio),
realizada em 28 de março de 1984.
-Aos vinte C oito dias do mês de março do ano de mil
novencentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Octávio Cardoso, Gabriel Hermes, Passos Pôrto, Almir
Pinto, Virgílío Távora, Fern~ndo H~r-triqueCar~_oso, Pedro Simon, Cfd Sampaio e Deputados Gerson Peres,
Fernando Magalhães e Celso Sabóia, reúne-se a Comis~
são Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n9 II, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Co-ngresso Nacional, o texto do Decreto-fei n~' 2.073,
de 20 de dezembro de 1983, que "Altera a legislação do
imposto suplementar de renda".
Deixam de comparecer, por· motivo justificado, os Senhores Senadores Guilherme Palmeira, Fábio Lucena e
Deputados J~se Freire, Jaime Santana, Jbsen de Castro,
José Fogaça, Cid Cai-valho, Nelson Wedekin, Ruy Côdo
e Floriceno Paixão.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do ViceMPresidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Celso Sabóia para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Fãbio Lucena
12 votos
Para Vlce-Presidente:
Senador Virgílio Tãvora
. . . . . . . . . . . . . lL votos
Senador AJmir Pinto
.......... ._. . . • . 01 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Fábio Lucena e
Virgílio Távora.
Assumindo a Presidéncie, o Senhor Senador Virgílio
Tâvora, VicewPresidente, no exercício da: Presidência, a-

COMISSÃO MISTA
- - Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
mensagem n9 142, de 1983-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 159, de
1983 (n~' 1.722/83, na Câmara dos "Deputados), que
HDispõe sobre as medidas de proteção, amparo e fomento âs atividades econômicas e às vítimas das en·
chentes nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina".

_ 1• Reunião, _realizad_a
-em 13 de março de 1984.

Deixam de comparecer por motivo justificado, os senhores Senadores Benedito Ferreira e Hélio Gueiros.
De ac_ordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Virgílio Távora, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Di,stribuídas as cédulas_, o_ Senhor Senador virgílio Távora convida o Senhor
Deputado Maçao Tadano para funcionar corno escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado.
Para Presidente:
Senador Hélio Gueiros
04 votos
Em. branco
...... ~· .... -..
02.votos
Para Vicl!l-Presldente:
Senadoi Virgílio Távora
;.04 votos
Em branco
;.02 votos
, y • • - . . . . -'""--

Sã-o declarados Cleitos, respectivamente, Preside"Õ.te e
Vice-Prcsidcnte, os Senhores Senadores Hélio GUeiros e
Virgílio Távora.
·
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Virgflio
Távora ---vice-=Fresidente, no exercício da Presidência, a·
gradece, em nome do Senhor Senador Hélio Gueiros e
no seu própríO, a honra com que foram distinguidos e
designa o Senhor Deputado Nilson Gibson para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Marcílio Josê da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à Publicação.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 43, de 1983, que a Altera o

CapítUlo III, no item I do art.13 para introduzir as I~
munidades Parlamentares para os Deputados Estaduais e Vereadores".
1' Reunião (Instalação),
realizada em 30 de novembro de 1983
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da
Comissão de Finanças, no Senado Federal,- Piesentes _os
Senhores Senadores João Lúcio, Almir Pinto, Lourival
Baptista, Passos Pôrto, Lomanto Júnior, José Fragelli,
Affonso Camargo e D_eputados Tapety Júniàr, NHson
Gibson, Dilson Fanchin, JacksOn Barfeto, Oswaldo
Murta e Márcio de Lacerda, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer
sobre a Propostu de Emenda à Constituição n"' 43, de
1983, que "Altera o capltulo III, no item I do art. 13 para
introduzir as Imunidades Parlamentares p3i-a Deputados
Estaduais e Vereadores".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os se~
nhores Senadores Claudionor Roriz, Octávio Cardoso,
Mário Maia, Enéas Faria e Deputados Aécio de Borba,
Alcides Lima, António Osório, Luiz Baptista e Nadyr
Rosseti.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, O-Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Nilson Gibson para funcionar como escrutinador;
Procedida a eleição, veiifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Affonso Camargo ............. 12 votos
Em branco , ..•..-..... ·--·.-...
01
voto
Para Vice-Presidente:
Senador Octávio Cardoso .............. 13 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Affonso Camargo e Octávio Cardoso.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Affonso
Camargo agradece, em nome do Senhor Senador Octávio Cardoso e no seu próprio a honra com que foram
distinguidõs -e designa o -Senhor Deputado Tapety JúniOr
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu Marcílio José da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei a Presente Ata que, lida e assinada pelo
Senhor Presidente, e demais mettióTOs da Comissão irá à
publicação.
A

da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes
os Senhores Senadores João Lú_cio, Almir Pinto, Passos
Pôrto, Lomanto Júnior, Claudionor Roriz, José FrageHi,
Affonso Camargo e Deputados Aécio de Borba, Antônio Osório; Tapety Júnior, Nilson Gibson, JacksonBã:rrcto e Márcio de Lacerda, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição de n9s 43,
de 1983, e 01, de 1984, que "Altera o capítulo III, no
item I do art. l3 para introduzir as Imunidades Parlamentares para os Deputados Estaduais e Vereadores; acrescenta parágrafo ao arttgo 32 da Constituição Federal
e dá nova redação ao seu parágrafo 4"', respectivamente'',
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Octávio Cardoso,
Mário Maia, Enéas Faria e Deputados Alcides Lima,
Dilson FariChin, Nyder Barbosa, Oswaldo Murta e Nady r Rossetti.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente Senador Affonso Camargo, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reuniãO- que, logo após, ê dada como _aprovada.
Em seguida, õ Senhor Presidente comunica que a Proposta n~> 0"1, de 1984, foi anexada à Proposta de n~> 43, de
1983, por determinação dO Senhor Presidente do Congresso Nacional.
Comunica ainóã, haver recebido Ofício da Liderança
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, na
Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado
Nyder Barbosa para integrar a COmissão, em substituição ao Senhor Deputado Luiz Baptista.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao relator da matéria, Deputado Tapety Júnior, que emite parecer favorável à Proposta n~> 43, de 1983, e, conseqüentemente pela rejeição à de n~> 01, de 1984.
Posto em discussão e votação,_ é o-parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuníão e,
para constar, e,u, Marcflio JoSé da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas
de Emenda à Constituição de n"'s 43, de 1983, e 01, de
1984, que "Altera o Capítulo III, no item I do art. 13
para Introduzir Imunidades Parlamentares para os
Deputados Estaduais e Vereadores; acrescenta paraigrafo ao artigo 32 da Co.nstltulção Federal e dá nova
redação ao seu paráfrafo 49, respectivamente.
2~ Reunião, realizada
em 22 de março de 1984.

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas, na Sala

COMISSÃO MISTA

__ J!lclimbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mf!n_s_B:_gem n9__14~, de 1983 - CN, pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, totahnente, o Projeto de Lei da Câmara n~> 159, de
1983, (n9 1.722, na origem), que "dispõe sobre medidas de proteção, amparo e fomento às atividades económicas e às vítimas das enchentes nos Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarfn~"·

2• _Reunião, realizada
em 22 de março de 1984

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta
minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças,
no Senado_ Federal, presentes o Senhor Senador Virgflio
Távora e Deputados Nilson Gibson, Maçao Tadano e
José Carlos Vasconcelos, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n~> 142, de 1983 - CN, pela
qual o Senhor Presidente da República comunica ter vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 159, de
1983, (n~> 1.722; na -origem), qui "dispõe sobre medidas
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de proteção, amparo e fomento às atividades económicas
e às vítimas das enchentes nos Estados do Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Ferreira e Hélio Gueiros.
Havendo número regimental, são. abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente Senador Virgílio Távora, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reuníão anterior que, togo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Deputado Nilson Gibson, que emite relatório à Mensagem n~> 142, de 1983- CN.
Posto em discussão e votação, ê o relatório aprovado
por unanimidade, nos termos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Marcílio José da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem~ I, de 1984- CN, pela qual o Senhor
Presidente da República comunica ter vetado, totaiM
mente, o Projeto de Lei da Câmara 119 10, de 1979,
(n"' 3.208, na origem), que "alter.a dbposltivo da Consolidaçilo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
DecretoMlei n"' 5.452, de I"' de maio de 1943".

2• Reunião, realizada
em 22 de março de 1984

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de mil
novecentos _e_oitenta e quatro, às dezesseis horas e quaren_ta e cinco minutos, na Sala de ReuniõeS da Comissão
de Finan"çaS, no Senado Federal, presentes os Senhores
Senadores Lenoir _Vargas, Almir Pinto e Deputados Gomes da Silva e José Carlos Vasconcelos, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar- e en:litir relatório sobre a Mensagem n~' 1, de 1984
- CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica ter vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n"' 10, de 1979, (n"' 3.208, na origem), que "altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~> 5.452, de i"' de maio de 1943".
Deixam de comparecer, por motivo justiflcãdo, os Senhores Senãd<?r Jaison Barreto e Deputado Djalma Bessa.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente Deputado José Carlos Vasconcelos, que solicita~ nos termos regimentais, a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterior, -que, logo após, é
dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Almir Pinto, que emite relatório à
Mensagem n'~ I, de 1984- CN.
Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado
por ~nanimídade, nos termos apresentados.
Nada nlais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Secretârio
de Coridssão, laviei a presente Ata que, lida e aprovada,
será ãssinada pelo Senhor Pre$idente, demais membros
da Comissão e irá a publicação.

